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EL SZÓ   

A Magyar Tudomány Napja évek óta egyrészt lehet vé 
teszi, másrészt meg is követeli, hogy számadást adjanak a 
fels oktatási intézmények is tudományos eredményeikr l. A TSF 
Gazdasági F iskolai Kara Békéscsabán önálló karként 2001 
szeptemberét l m ködik. Minden év novemberében önálló 
periodikával jelentkezünk. A jelenlegi Körös Tanulmányok 13 
tanulmányt ad közre az úthálózat elemzését l a hallgatói létszám 
statisztikai sorain át a kistérségi elemzésekig.  

A kar jellegéb l következ en közgazdaságtan, bölcsészet és 
a matematika számos témaköre megjelenik a publikációkban. A 
szerz k többsége a kar f állású oktatója, vendégként 
(társszerz ként) óraadó kollega és demonstrátor hallgató is 
szerepel. E tanévt l 6 kollégánk tanul doktori iskolában, az  
munkáikból is közreadunk.  

A mostani tanév jubileumi jelleget hordoz, ugyanis 1986 
szén, éppen húsz éve indult f iskolai képzés Békéscsabán. Az 

akkori megyeszékhely szakmai vezetése nagy tervekkel látott a 
f iskolai képzés megalapozásához, melynek során új f iskolai 
épület készült. A jelenlegi év is szép b vülést hozott. Új szakként 
indult az andragógia és a m szaki menedzser képzés, s a gazdasági 
év végére elkészül az évek óta tervezett új f iskolai szárny a 
modern könyvtárral és a nagyel adó-teremmel. A lehet ségek 
irányát mindez jól jelzi, a Dél-alföld is kim velt emberf kkel kíván 
innovációt teremteni.   

A 2006 tavaszán lezajlott akkreditációs vizsgálat 
jóváhagyást hozott. A pénzügy és számvitel és a gazdálkodás és 
menedzsment alapszakjainkon és az intézményi kommunikátor 
fels fokú szakképzésben 2400 hallgató tanul nappali és levelez 
formában.  A tanári kar az oktatói teend i mellett segíti a 
tudományos diákköri munkát, és maga is végez önálló kutatásokat. 
A jelen szemeszterben megjelen periodika mellett megjelent egy 
m vel déstörténeti kötet és egy analízis jegyzet.  

A kollegák és a kari vezetés törekvése változatlan, 
tudományos tevékenységünk a szakmai lehet ségeket mélyíti, 
szélesíti. Az újonnan létrehozott szerkeszt bizottság a szakmai 
meger sítés új formáit keresi.  

Jó olvasást kívánunk!  

Békéscsaba, 2006. október   

Micheller Magdolna 
felel s szerkeszt
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KRAJCSÓNÉ KRASZKÓ ILONA  

A 20 éves békéscsabai fels oktatás a statisztikai adatok 
tükrében  

Nem elég  jóra vágyni: 
a jót akarni kell! 

És nem elég akarni: 
De tenni, tenni kell!

  

Váci Mihály: Még nem elég  

Békéscsabán fels oktatási intézmény létrehozására 
hosszú id n keresztül voltak vágyak és próbálkozások. 
Többször szóba került tanítóképzés megalapítása, de szerepelt 
az elképzelések között gazdasági fels oktatás is. Végs 
eredménye ezeknek az er feszítéseknek az 1986/87. tanévre 
született meg, amikor megkezdhették tanulmányaikat az els 
tanító képz s, nappali tagozatos hallgatók. Ez tehát úgy is 
megfogalmazható, hogy a vágyakból valóság lett. Hasonlóan 
nagy mérföldk nek tekinthetjük azt is, amikor 1994. 
szeptemberében beiratkoztak az els pénzügy szakos 
hallgatók Békéscsabán.  

Ennek a folyamatnak statisztikai adatokon alapuló 
vizsgálatát szeretném megtenni, szakok és tagozat szerint az 
id függvényében, az októberi statisztikai adatok alapján. (A 
2006/2007-es tanév létszámadatai 2006. szeptember 20-i 
adatok.) Kitérek az oktatók és a nem oktatók létszámának 
vizsgálatára, valamint az egy oktatóra jutó hallgatói létszám 
bemutatására. Néhány helyen lehet ségem volt területi 
összehasonlítást is végezni.   

1. A hallgatói létszám változása  

A hallgatók száma az els esztend 53 f jér l a 
jelenlegi tanévre 2346 f re növekedett. Ez 44-szeres 
növekedést jelent. A legmagasabb hallgatói létszámot a 2003. 
októberi statisztikai adatok jelzik, amikor 2924 f volt az 
összes hallgatói létszám értéke (1. számú tábla, 1. számú 
ábra). Sajnos nincs lehet ségünk a létszám olyan bázis 
összehasonlítására, amelyben az 1986-os évhez hasonlítunk 
egységesen minden adatot. Ennek oka egyrészt az, hogy 
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1986-ban még nem volt levelez tagozaton képzés, ezért nem 
tudunk egységesen ehhez az évhez hasonlítani mindkét 
tagozaton, másrészt az id tartam hosszú volta, a képzés 
kezdeti jellege, majd a bekövetkezett jelent s oktatáspolitikai 
változások sem teszik elfogadhatóvá az adatok legels évhez 
viszonyított bázis összehasonlítását.     

Az együttes létszám változását az el z évhez 
hasonlítva is a töretlen növekedés jellemezte 

 
az 1990-es és 

az1992-es tanév kivételével - a 2001-es tanévig. A 2002-es 
tanévre viszont 7,5 %-os csökkenés történt az együttes 
létszámban. Ennek az volt az oka, hogy ekkor került a 
tanítóképzés teljes egészében a szarvasi képz helyre, és 
ebben a szituációban a Békéscsabán más szakokon indított 
képzések létszámai, bár jelent sen növekedtek, mégsem 
tudták kompenzálni  teljes egészében a tradicionális képzés 
okozta csökkenést. A következ tanévben sikerült az el z 
évinél magasabb létszámmal dolgoznia a békéscsabai 
képzésnek, sajnos azonban az azt követ években ez már nem 
valósult meg, kisebb mérték , de úgy t nik tartós csökkenés 
következett be az együttes hallgatói létszámban ett l a 
tanévt l kezd d en.                     
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1. számú táblázat 

Hallgatói létszám és változása az egyes években  
tagozatok szerint   

Létszám (f ) Vált.az el z adathoz képest (%) 
Év 

Napp. Lev. Össz. Napp. Lev. Össz. 

1986. 53 - 53 - - - 
1987. 173 - 173 326,4 - 326,4 
1988. 288 - 288 166,4 - 166,4 
1989. 398 44 442 138,2 - 153,5 
1990. 355 44 399 89,2 100,0 90,7 
1991. 426 55 481 120,0 125,0 120,6 
1992. 411 - 411 96,5 - 91,7 
1993. 444 53 497 108,0 - 120,9 
1994. 475 187 662 107,0 352,8 133,2 
1995. 612 394 1006 128,8 210,7 152,0 
1996. 739 449 1188 120,8 114,0 118,1 
1997. 802 706 1508 108,5 157,3 126,9 
1998. 951 1068 2019 118,6 151,3 133,9 
1999. 1083 1475 2538 113,9 138,1 125,7 
2000. 1050 1600 2650 97,0 108,4 104,4 
2001. 1081 1815 2896 103,0 113,4 109,3 
2002. 936 1744 2680 86,6 96,1 92,5 
2003. 1049 1875 2924 112,1 107,5 109,1 
2004. 1069 1763 2832 101,9 94,0 96,9 
2005. 1022 1604 2626 95,6 91,0 92,7 
2006. 977 1369 2346 95,6 85,3 89,3 

  

Hasonló tendencia olvasható le a tagozatonkénti 
létszám változásából is (1. számú táblázat, 1. számú ábra). A 
levelez tagozat létszáma változásának tendenciája teljes 
egészében megegyezik az együttes létszám változási 
tendenciájával. A nappali tagozaton két évben volt ett l 
eltérés. 1992-ben és 2002-ben, amikor is a nappali tagozatos 
létszám, szerény mértékben ugyan, de alacsonyabb volt az 
el z

 

évinél. Mindkét alacsonyabb érték dönt en a 
tanítóképzés létszámértéke változásával indokolható. 1992-
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ben alacsonyabb létszám került beiskolázásra, míg 2002-ben 
már nem volt Békéscsabán tanítóképzés, ekkor került az teljes 
egészében a szarvasi képz helyre.  

1. számú ábra      

Az el z ekben elmondottaknak egy együttes 
megjelenítését láthatjuk a 2. számú ábrán.  

Leolvasható az, hogy a létszám emelkedése 1994. után 
kapott igazán nagy lendületet, maximális értékét 2003-ban 
érte el, majd ezt követ en szerény csökkenés tapasztalható.  

Az is leolvasható az ábráról, hogy stabilizálódott a 
nappali tagozatos hallgatók száma, közel azonos az értéke  az 
utóbbi 8 évben, ugyanakkor a levelez tagozatosok számában 
növekedés, majd egy visszaesés figyelhet meg. Ezzel együtt 
alkalmas ez az ábra a tagozatok közötti arányok durva 
jellemzésére is. Ugyan erre az id tartamra megállapítható, 
hogy nagyobb arányban tanulnak Békéscsabán levelez 
tagozatosok, mint nappalisok.       
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2. számú ábra 
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Napp.

   

A hallgatók tagozatonkénti összetételét megvizsgáltam 
két évben, az országos adatokkal összehasonlítva is (3. számú 
ábra). A vizsgált két év a 2000. és a 2004. tanév volt. A 2000-
es évnél nem tartottam szükségesnek korábbi év vizsgálatát, 
mivel napjaink tendenciáinak feltárása volt a célom. Jó lett 
volna azonban a 2004-es tanévnél kés bbi év adatát vizsgálni, 
sajnos nem állt rendelkezésre ennél frissebb adat.   

3. számú ábra  

A nappali és a levelez tagozatos hallgatók aránya (%)      

Országos átlag 2000.

40,3% 59,7%

Békéscsaba 2000.

39,5%60,5% nappali

levelez

Orszgos átlag 2004.

43,9% 56,1%

Békéscsaba 2004.

41,6%58,4%
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Az ábra alapján két fontos megállapítást tehetünk. Az 

egyik az, hogy a nappali tagozatosok arányában ellentétes 
irányú változás történt, a két területen. A békéscsabai 
képzésen n tt a nappali tagozatosok aránya 2004-re 2000-hez 
képest, 2 %-ponttal (39,6 %-ról 41,6 %-ra). Ez a változás az 
ország egészében csökken , 59,7 %-ról 56,1 %-ra, azaz 3,6 % 
pont .   

A másik szembet n eltérés az, hogy a békéscsabai 
képzésen lényegesen kisebb a nappali tagozatosok aránya, 
mint országosan. E mögött a hatalmas eltérés mögött 
véleményem szerint az áll, hogy a békéscsabai képzés 
beiskolázási körzetéb l az érettségit követ en nappali 
tagozaton továbbtanulók igen magas arányban választanak 
lényegesen messzebb lév fels oktatási intézményt, 
jellemz en Budapesten, Szegeden, Debrecenben tanulnak, a 
család nem kis tehervállalásával. Ugyanakkor az id sebb 
korúak, akik a levelez tagozatot választják, inkább a 
lakóhelyükhöz közelebb lév képz helyeket, így például 
Békéscsabát választják iskolájukként.                       
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2. számú tábla 

A hallgatók létszáma szakok és tagozat szerint (f )  
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A képzésben résztvev k szakok szerinti összetételét 
vizsgálva szintén érdekes megállapításokat tehetünk. Az 
összesít táblázat és az ezen alapuló ábra adatai alapján 
láthatjuk (2. számú tábla, 4. számú ábra), hogy a képzés els 8 
évében csak tanító szakon iratkozhattak be hallgatók. Az ezt 
követ 3 évben a tanító szak mellett pénzügyi szakosok 
képzése is folyt, majd az 1997/98-as tanévt l kezd d en a 
képzés, harmadik szakkal b vült, ez a személyügyi szervez 
szak volt. Az 1999/2000. tanévben indult meg Békéscsabán a 
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keresett és közkedvelt gazdálkodási szakos képzés, míg a 
jelenlegi, tehát a legutolsó tanévben kezd dött meg 
Békéscsabán az andragógia és a m szaki menedzser szakokon 
a hallgatók képzése. Ugyanakkor a 2001/2002-es tanévt l 
kezd d en megsz nt a tanító képzés. Ennek megfelel en 
alakult a létszám összetétele. A 4. számú ábráról leolvasható a 
tanító szakos hallgatók arányának csökkenése, és ezzel 
párhuzamosan a pénzügy szakos hallgatók arányának a 
növekedése az 1994/1995-ös tanévt l, mindaddig amíg volt 
tanító szakos képzés.    

4. számú ábra   

Az 1997/1998-as tanévvel kezd d en megindult a 
személyügyi szervez szakos hallgatók képzése és ezzel 
együtt arányának a növekedése. Arányuk a maximális értéket 
a 2002/2003-as tanévben ért el. Ebben a tanévben tartozott 
utoljára a békéscsabai képzéshez az Egerben folyó 
személyügyi szervez szakos képzés. Ennek kiesése jelent s 
arányvesztést eredményezett a személyügyi szervez 
szakosok arányában, ami folytatódott a következ tanévekben 
is, bár szerény mértékben.  Véleményem szerint a piaci 
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igények változása áll a jelenség mögött. Természetesen a 
jelenlegi tanévben tovább csökkent az arányuk, ami mögött a 
kétszint fels oktatási képzés bevezetése, és az ehhez 
kapcsolódó szerkezeti és tartalmi változások állnak, konkrétan 
az, hogy ilyen nev képzés már nem indult.   

Véleményem szerint viszonylag stabil aránnyal van 
jelen a képzésben közel 10 éve a pénzügy szakos képzés, 
hiszen 25-30 %-os arányát tapasztalhatjuk ez alatt az 
id tartam alatt, a bevezetés éve kivételével.   

Hasonlóan meghatározó jelleggel bír az utóbbi 
években a gazdálkodási szakos képzés is, hallgatói 
létszámának aránya az utóbbi négy évben 20 % körüli, ezt egy 
viszonylag lassúbb, 3 évig tartó felfutás után érték el ennek a 
szaknak a hallgatói. 
Nagy várakozással tekintünk a most beindított két új szak elé, 
nagyon bízunk abban, hogy e két szak hallgatóinak létszáma 
és aránya jelent s er lesz a békéscsabai képzésben.    

2. A foglalkoztatottak számának alakulása  

A foglalkoztatottak számának vizsgálata keretében a 
teljes munkaid ben foglalkoztatott oktatók, a teljes 
munkaid ben foglalkoztatott min sített oktatók és a nem 
oktatók létszámának elemzését volt módom elvégezni.  

Az oktatói létszám vizsgálatánál úgy gondolom az 
oktatatói létszám változása és a min sített oktatók aránya 
vizsgálatának van igazi jelent sége. Ezek az adatok a teljes 
id tartamra rendelkezésre álltak, jó megbízhatósággal (3. 
számú tábla, 5. számú ábra).  Nem álltak viszont 
rendelkezésre a részmunkaid sök adatai a teljes id tartamra, 
mindössze az utóbbi néhány évre, ezért ezek vizsgálatával 
nincs értelme foglalkozni, már csak azért sem mert értékük 
meglehet sen alacsony. Hasonló okok miatt nem tudtam a 
megbízási jogviszonyban, óraadóként, korábbi nevükön 
másod, vagy mellékfoglalkozásban foglalkoztatottak 
létszámának vizsgálatával foglalkozni. Ezeknek az adatoknak 
a hiánya viszont rendkívül sajnálatos dolog, mivel hosszú 
éveken keresztül jelent s mennyiség és ezzel együtt 
rendkívül jó min ség feladatot láttak el ilyen foglalkoztatási 
megoldással jeles szakemberek a békéscsabai képzésben. Az 
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általuk ellátott órák, az összes tanítási órának kb 8-10 %-át 
teszi ki, szakonként, tagozatonként változó mértékben.  

3. számú tábla 
Foglalkoztatottak adatai a békéscsabai képzésen  

Oktatók száma (f ) 

Év Teljes 
m.id ben 
foglalk. 

Teljes 
m.id ben 
fogl.-ból 

min sített 
oktatók 

Teljes 
m.id ben 

foglalkozta-
tottatottak-

ból 
min sített 
oktatók 

aránya (%) 

Teljes 
m.id ben 

fogl.számá-
nak vált. 
az el z 
évhez 

képest (%) 

Nem 
oktatók 

száma (f ) 

1986. 8 2 25,0 - 7 
1987. 15 3 20,0 187,5 30 
1988. 31 5 16,1 206,7 43 
1989. 36 5 13,9 116,1 50 
1990. 38 7 18,4 105,6 48 
1991. 38 12 31,6 100,0 59 
1992. 42 13 31,0 116,3 61 
1993. 46 13 28,3 109,5 60 
1994. 56 19 33,9 121,3 62 
1995. 46 19 41,3 82,1 59 
1996. 51 23 45,1 110,9 57 
1997. 50 20 40,0 98,0 55 
1998. 51 21 41,2 102,0 51 
1999. 51 25 49,0 100,0 47 
2000. 53 26 49,4 103,9 48 

2001. 36 13 36,1 67,9 55 
2002. 35 14 40,0 97,2 54 
2003. 39 14 35,9 111,4 51 
2004. 40 16 40,0 102,6 50 
2005. 39 18 46,2 97,5 50 
2006. 38 16 42,1 97,4 49 
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5. számú ábra   

Az oktatók száma - az els két év kivételével - szerény 
változáson ment keresztül az évek során. 1994-ben volt egy 
kiugró növekedése, 10 f vel n tt ekkor a teljes munkaid ben 
foglalkoztatott oktatók száma, de az ezt követ évben egy 
jelent s visszaesés, majd újra szerény növekedés volt 
megfigyelhet . 2001-re 17 f s csökkenés olvasható le az 
adatokról az el z évhez képest, ami mögött az áll, hogy a 
tanítóképzés folyamatosan került át a szarvasi képz helyre, 
ebben az évben már csak a végz s hallgatók tanultak 
Békéscsabán, ennek megfelel en az  képzésükben részt vev 
oktatók is a szarvasi képzéshez kerültek. Az ezt követ 
években, miután a tanítóképzés teljes egészében a szarvasi 
képz helyre került, a létszám stabilizálódott, egy-két f s 
változás történt mindösszesen az egyes években. Hasonló 
változások olvashatók le az el z évhez képest történt 
hasonlításokból is. A 2001-es év kivételével -amikor jelent s 
a csökkenés-, kiegyenlített változást mutatnak a 
viszonyszámok.   

A fels oktatásban oktatók min sítésénél hosszú évek 
óta fontos szempont a min sített oktatók számának és 
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arányának vizsgálata, ezért térek ki ebben a munkában is 
ennek megválaszolására.  

A 3. számú táblából leolvasható, hogy a min sített 
oktatók száma, 2000-ig folyamatosan növekedett, majd 2001-
ben jelent s a csökkenésük, nyilván a már említett szervezeti 
változások miatt. Az azt követ években n tt a számuk. Nem 
egészen ilyen változások olvashatók le a min sített oktatók 
összes oktatóhoz viszonyított arányából. Ez az arány sokkal 
kiegyenlítettebb képet mutat, 40 % körüli értéken 
stabilizálódott. Ismerve az erre vonatkozó új szabályokat, 
illetve a jelenleg ilyen tanulmányokat folytató oktatókat 
biztosak lehetünk abban, hogy ez az arány jelent sen n ni fog 
a közeljöv ben.  

A nem oktatói min ségben dolgozók száma 
viszonylag stabil képet mutat a hosszú évek során, ami mögött 
az áll, hogy az az épület, amiben a képzés folyik 1987 óta 
ugyan az, így a takarítási, fenntartási munkák ugyan arra a 
területre terjednek ki, hasonló létszámmal oldják meg ezt a 
feladatot évek óta. Nyilvánvalóan növekedett az ellátandó 
adminisztrációs, tanulmányi feladatoknak a köre a létszám 
növekedésével, ezek ellátása a létszámváltozástól függetlenül 
szintén hasonló létszámmal valósult meg.  

3. Az egy oktatóra jutó hallgatók számának vizsgálata.  

Úgy gondolom az egy oktatóra jutó hallgatók száma 
minden oktatási szinten, így a fels oktatásban is fontos 
min ségi mutató. Ezért tartottam szükségesnek ezeknek a 
mutatóknak a kiszámítását, és ezzel együtt elemzését.   

A számításokat csak a teljes munkaid ben 
foglalkoztatott oktatókra vetítve volt módom elvégezni, mivel 
az oktatói létszámból ez állt megbízható módon 
rendelkezésemre, így viszont sajnos a kiszámított mutatók 
pontatlanok lesznek. 

Az egy oktatóra jutó összes hallgatók értékei a képzés 
els tíz évében, 1994-ig 13 alatti értéket vettek fel (4. számú 
tábla, 6., 7. számú ábra). Az évr l évre bekövetkezett 
változások többnyire növekv értéket mutatnak, két évben 
tapasztalható mindössze csökkenés ebben az id tartamban.  
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4. számú tábla  

Az egy oktatóra jutó hallgatók száma és változása   

Egy oktatóra jutó összes 
hallgató 

Egy oktatóra jutó nappali 
tagozatos hallgató 

Év 
Száma 

(hallg./oktató) 

Változás 
az el z 
adathoz 
képest 

(%) 

Száma 
(hallg./oktató) 

Változás 
az el z 
évhez 

képest(%) 

1986. 6,63 - 6,63 - 
1987. 11,53 173,9 11,53 173,9 
1988. 9,29 80,6 9,29 80,6 
1989. 10,33 111,2 9,11 98,1 
1990. 10,5 101,6 9,34 93,4 
1991. 12,66 120,6 11,20 119,9 
1992. 9,79 77,3 9,79 87,4 
1993. 10,80 110,3 9,65 98,6 
1994. 11,82 109,4 8,48 87,9 
1995. 21,40 181,1 13,00 153,3 
1996. 23,29 108,8 14,49 111,5 
1997. 30,16 129,5 16,04 110,7 
1998. 39,59 131,3 18,65 116,3 
1999. 50,16 126,7 21,24 113,9 
2000. 50,00 99,7 19,80 93,2 
2001. 80,44 160,9 30,03 151,7 
2002. 76,57 95,2 26,74 89,0 
2003. 74,97 97,9 26,90 100,6 
2004. 70,80 94,4 26,75 99,4 
2005. 67,33 95,1 26,21 98,0 
2006. 62,26 92,5 26,90 102,6 

   

1995-t l jelent s növekedése tapasztalható az egy 
oktatóra jutó összes hallgató számának. Több olyan év volt, 
amikor 10 f feletti volt az egyik évr l a másikra 
bekövetkezett növekedés, ennek megfelel en a %-ban 
kifejezett növekedés is jelent s az el z évhez képest. 
Maximális értéket 2001-ben tapasztalunk, amikor 80 f volt 
az egy oktatóra jutó összes hallgató száma. Ez a magas érték 
nyilvánvalóan szorosan összefügg az el z fejezetben tárgyalt 
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létszámváltozás azon jellemz jével, miszerint 2001-ben 
jelent sen csökkent az oktatók száma (több mint 30 %-kal) a 
szervezeti átalakulás miatt, ugyanakkor a hallgatói létszám 
9,3 %-kal n tt erre az évre.  

Ett l az évt l kezd d en egészen a jelenlegi tanévig 
folyamatosan csökkent az egy oktatóra jutó összes hallgatók 
száma. A csökkenés 5 és 7 % közötti mérték volt. 

Az egy teljes munkaid ben foglalkoztatott oktatóra 
jutó nappali tagozatos hallgatók száma 1994-ig tíz körüli 
értéket mutatnak, majd 1995 után dinamikus növekedés 
figyelhet meg. 1999-re érte el a 20 f t, a következ években 
pedig további növekedés tapasztalható. A legmagasabb 
értéket 2001-ben vette fel -ugyan ebben az évben volt az egy 
oktatóra jutó összes hallgató számának is maximum értéke-, 
amikor ez 30,03 f .  

Az egy oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók 
száma a képzés els felében (1994-ig) rendkívül közel állt az 
egy oktatóra jutó összes hallgató számához. Ez azzal 
indokolható, hogy a képzés elején nem is volt levelez 
tagozatos képzés, illetve a negyedik évt l kezd d en már volt 
ilyen képzés, de aránya meglehet sen alacsony volt. A képzés 
második felében jelent sen n tt a levelez tagozatos hallgatók 
aránya, ami azt eredményezte, hogy egyre n tt az eltérés az 
egy oktatóra jutó összes hallgató és az egy oktatóra jutó 
nappali tagozatos hallgatók száma között, több mint kétszeres 
értékeket is találunk közöttük.  

Az egy oktatóra jutó nappali tagozatos hallgatók 
számának el z évhez képest bekövetkezett változása 
kiegyenlítettebb, mint az egy oktatóra jutó összes hallgatók 
számának a változása, amit nyilván a két tagozat száma 
változásának eltér értékei okoznak.        
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6. számú ábra       

7. számú ábra                    
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Ezeknél a min ségi mutatóknál lehet ség és egyúttal 

szükség is van területi összehasonlításra. Ezt az 
összehasonlítást is az id függvényében végeztem el (8., 9. 
számú ábra)  

Az egy oktatóra jutó összes és nappali tagozatos 
hallgatók számában az országos adatok is, hasonlóan a 
békéscsabaiakhoz, növekedést mutatnak 2000. és 2004. 
között, de ez a növekedés lényegesen alacsonyabb, mint a 
békéscsabai.  

8. számú ábra  

Az országos adatokban kisebb különbséget 
tapasztalhatunk az egy oktatatóra jutó összes, illetve nappali 
tagozatos hallgatók között, mint Békéscsabán. Ez részben 
azzal indokolható, hogy Békéscsabán lényegesen nagyobb a 
levelez képzésben résztvev k aránya, illetve a kiinduló 
értéke is magasabb volt ennek a mutatónak.  

Az egyes éveken belül elvégezve az összehasonlítást a 
békéscsabai és az országos adatok között, elmondható, hogy 
2000-ben közel négyszeres az eltérés az egy oktatóra jutó 
összes hallgatók számában, és két és félszeres a nappali 
tagozatos hallgatókra számítva. 2004-ben lehet ség volt 
régiós adattal való összehasonlításra is. A Dél-Alföldi 
régióban mindkét mutató értéke kisebb, mint az országos adat, 
igaz ugyan, hogy az eltérés néhány tized mindösszesen. Az 
országos adattal összehasonlítva a békéscsabai adatot, azt 
látjuk, hogy tovább n tt az eltérés közöttük, 4,5-szeres az 
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eltérés az összes hallgatóra vonatkozóan, míg 3-szoros a 
nappali tagozatos hallgatókra.  

9. számú ábra 

Összegzés    

Úgy gondolom ezzel az összeállítással sikerült 
bepillantást adnom a Békéscsabán folyó képzés legfontosabb 
állomásaiba, sikerült rávilágítanom arra, hogy nem csupán 
vágyakat fogalmaztak meg évtizedekkel ezel tt a fejl dés 
iránt elkötelezett, a várost, a megyét jobbítani akarók, hanem 
azt is világosan látták, hogy van létjogosultsága ennek. Igény 
volt és van rá a sz kebb és a tágabb környezetben, ezzel 
együtt volt megfelel szakembergárda a megvalósításhoz. A 
számadatok önmagukért beszélnek, az itt végzett hallgatók 
minden bizonnyal hasznára tudtak lenni munkájukkal, 
tudásukkal közvetlenül a megyének, de a tágabb környezetnek 
is.   
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KARLOVITZ JÁNOS TIBOR  

Multikulturális nevelés és andragógia   

Napjainkban a mindennapi iskolai életben egyre 
fontosabb szerepet tölt be a tanulók egyéniségének, 
személyiségének, egyediségének megismerésére alapozott 
gyakorlat, mind a közoktatásban, mind pedig a 
feln ttképzésben. Ez a törekvés újnak nem igazán nevezhet , 
hiszen a reformpedagógiák, illetve a gyermektanulmányi 
mozgalom már százegynéhány esztend vel ezel tt 
felmutattak, megel legeztek hasonló jelleg próbálkozásokat, 
a feln ttoktatás történetét pedig egészében áthatják a feln tt 
korúak élethelyzetének és igényeinek megfelel tanítási 
gyakorlatra irányuló törekvések.  

Új, divatos, külföldr l származó megközelítésmód a 
multikulturális nevelés. A fogalom térhódításának kezdetét az 
1970-es évek elejére teszik (Mihály Ildikó, 2001), de máris 
története , gazdag szakirodalma, az interneten is elérhet 

folyóirata van. (Például az Electronic Magazine of 
Multicultural Education cím periodika a 
http://www.eastern.edu/publications/emme/ internetcímr l 
érhet el.) A multikulturális nevelés az Európai Unió 
oktatáspolitikáiban az egyik gyakran emlegetett, fontos 
kérdéskör. Tusa Cecília szerint azonban ez nem tekinthet új 
fogalomnak Magyarországon, inkább csak újra felfedezett és 
újraértelmezett kifejezés, amelynek minden eddiginél 
nagyobb aktualitása van (Tusa, 2003). Ez abban is tetten 
érhet , hogy tematikájának számos elemér l eddig els sorban 
a szociológusok, illetve kulturális antropológusok munkáiból, 
elemzéseib l voltak ismereteink. Vagyis a multikulturális 
nevelés vizsgálódási területeinek meghatározásakor 
beleütközünk abba a problémába, hogy önállónak tekinthet -e 
egyáltalán ez a terület, mivel tudáselemeit más, már korábban 
meglev diszciplínákból veszi, s gyúrja össze egy újnak látszó 
megközelítésmód mentén.  

A nevelés- és oktatásszociológiák (Kozma, 1999; 
Andorka, 1997) a szegények-gazdagok, férfiak-n k, 
iskolázottak-iskolázatlanok, falvak-városok, vallásukban 
különböz k, etnikumi-nemzetiségi származás, családi háttér-

http://www.eastern.edu/publications/emme/
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változók, közösségi hagyomány-beli eltérések stb. elemzésére 
vállalkoznak. Miben más ehhez képest a multikulturális 
nevelés? 

 
F ként abban, hogy míg a nevelés- és 

oktatásszociológiák f ként a tények leírására támaszkodnak, s 
azt természettudományos módszerekkel, gazdag matematikai 
statisztikai eszköztárral bizonyítják, addig a multikulturális 
nevelés figyelembe veszi mindezeket az eredményeket, de 
továbblép: megpróbálja kidolgozni, miképpen lehet 
mindezekkel együtt élni, továbbá hogyan lehet a meglév 
különbségekkel kapcsolatban türelmessé, elfogadóvá válni.  

A kulturális antroplógia ugyancsak számos hasonló 
témakörrel bír, mint amelyekkel a multikulturális nevelés is 
foglalkozik. Itt a lényeges különbség az, hogy míg el bbi 
els sorban az emberre , mint olyanra (csoportjaira, 
jellemz ire, kultúrájára stb.) vonatkoztat, addig a 
multikulturális nevelés egyértelm en pedagógiai 
sajátosságokkal bír.  

Kérdéses, hogy a multikulturális szemléletmód 
els sorban a tanárokra tartozik-e, és a nevelésben 
értelmezhet , avagy olyan oktatási téma, amelynek helyet kell 
szorítani az iskolai tananyagban is? (Boreczky, 1999) 
Elegend -e pusztán a képz k képzésében foglalkozni vele, 
vagy szélesebb kör vé kell tenni az iskolai mindennapokban?  

Andragógiai vonatkozásban el rébb tartunk, mint a 
közoktatásban, mivel a multikulturális szemléletmód a 
gyakorlatban jobban áthatja a feln ttekkel való foglalkozások 
mikéntjét. A másik oldalról közelítve viszont azt 
tapasztalhatjuk, hogy multikulturális nevelés és andragógia 
elméletének kidolgozása még nem történt meg, holott ennek 
segítségével (tudatosításával) talán jobban lehetne kezelni a 
feln ttek lemorzsolódását a képzésekben, különös tekintettel a 
hátrányos helyzet rétegek körére.  

A multikulturális nevelés szakirodalmának elemzése 
során komplex és egyoldalú megközelítésmódokkal egyaránt 
találkozunk. Néhány évvel ezel tt a pedagógiai 
szakirodalomban, mint a roma tanulók integrációja egyik 
eszközeként látjuk felt nni. Ugyanennek a látásmódnak 
nyugat-európai megnyilvánulása, amikor a vendégmunkások 
gyerekeinek nevelése során elemzik a multikulturális 
szemlélet térhódításában rejl lehet ségeket 

 

a 
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tengerentúlon, Amerikában pedig a feketékkel és a 
bevándorlókkal összefüggésben (Torgyik, 2005). Még a 
közelmúltban is számos megfogalmazás, definíció tükrözi 

 
lényegét tekintve 

 
a fehérekt l eltér emberek által 

hordozott kultúrák összehangolását a dönt en fehérek 
alkotta társadalmi renddel. A mai vagy frissebb cikkek és 
tanulmányok némelyike ugyanakkor már egyenesen elveti a 
rasszal összefüggésbe hozható általánosításokat, elismerve, 
hogy maga a b rszín alapján megnyilvánuló elkülönítés 
önmagában véve el ítéletes következtetéseknek ad táptalajt.  

A b rszínre alapozott egyoldalú multikulturális 
szemléletmód manapság már nem állja meg a helyét. Erre 
utalnak a 2005 októberében végbement angliai (birminghami) 
zavargások, melyben feketék csaptak össze barnákkal , 
vagyis a különböz bevándorló csoportok egymás közti vitája 
fajult el. Az V. Országos Neveléstudományi Konferencián 
Labodáné Lakatos Szilvia (Labodáné Lakatos & Ignácz, 
2005) többek között arról számolt be, hogy cigány és cigány, 
roma és roma között sokszor nagyobb és mélyebb ellentétek 
és el ítéletek feszülnek, mint ami magyar és roma 
viszonylatban egyáltalán megmutatkozhat.  

Az egyoldalú megközelítés mellett, ezekkel 
párhuzamosan jelen van több komplex felfogásmód is. A 
multikulturális oktatást és nevelést el lehet képzelni 
multiplatformos alapon, vagyis akként, hogy egyenl 
súlyozással vesszük figyelembe a tanuló társadalmi osztály-
beli hovatartozását, nemzetiségét (etnikumát), nemiségét, 
különleges képességeit (vagy éppen részképesség-hiányait, 
illetve fogyatékosságát), vallását, nyelvét (nyelvi kultúráját), 
életkorát stb. 

 

teljes kultúrahordozó személyiségét, annak 
gyökereivel, családi, közösségi hagyományaival együtt 
(Gollnick & Chinn, 2004). Ebben az összefüggésben azonban 
már nem feltétlenül a kötelez közoktatásban részt vev 
tanulóról beszélünk, vagyis lehetséges, hogy a multikulturális 
szemléletmódnak sokkal nagyobb jelent sége volna a 
feln ttekkel, feln tt korúakkal való pedagógiai foglalkozás 
során.  

A multikulturális nevelés egymás kölcsönös 
megismerését és elfogadását szorgalmazza. Az egyéni 
konstruktumok elfogadására törekszik. Úgy tekinthetjük 
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ezt, mint egyfajta lehet ség arra, hogy az újonnan kialakult 
Európai Unió népei bizonyos értelemben egymásra 
találjanak , egymással békében éljenek.  

A multikultulturalizmus tanításának amúgy direkt 
módját a közoktatási rendszerben elképzelni meglehet sen 
nehéz. A hagyományos tantárgy-struktúra keretei közé 
mintegy új tárgyként behozni, ekképpen értelmezni 
alighanem lehetetlen. Azonban a feln ttképzésben a 
társadalomismeret m veltségterület tantervében és 
tananyagában már megjelennek a multikulturális nevelés által 
felhasználható adatok, tények, összefüggések és más 
tudáselemek, amikr l az általános m veltséget fejleszt 
dolgozók általános- és középiskoláiban, a mindennapi 
tapasztalatok, élmények feldolgozásával beszélgetnek, 
vitatkoznak 

 

tanulnak a feln ttek. A feln tt tanulók körében 
gyakorlatias feladatok segítségével, kooperatív módszerekkel, 
dramatizálva növelni lehet azt az igényt, amely egymás 
kultúrájának elfogadására irányul.  

A szerepjátékok például remekül felhasználhatók más 
szerepekbe történ beleélésre. A tanulók kaphatnak olyan 
feladatot, melynek során el kell képzelniük magukat 
különböz szerep-helyzetekben. Például különféle vallások 
képvisel ikként jelenhetnek meg. Természetesen, ehhez 
szükségük van a vallások tanainak megismerésére. Ezeket 
els dlegesen könyvtárakból, könyvekb l és az internetr l 
szerezhetik meg, de kiegészítésképpen 

 

amennyiben ez 
lehetséges 

 

ellátogatnak adott vallások képvisel ihez, 
lelkészeihez, tisztségvisel ihez, híveihez. Ahhoz, hogy 
ismerjék a többi valláshoz f z d viszonyt, meg kell érteniük 
bizonyos sajátos összefüggéseket, tanításokat. Szert kell 
tenniük bizonyos történelmi, földrajzi, társadalomtörténeti stb. 
tudásra is. Amint egy bizonyos határid re elég anyagot 
gy jtöttek össze, kezdetét veheti a vallások párbeszéde , 
melynek során összecsapnak érvek és ellenérvek, de végs 
soron meg kell találni a békés egymás mellett élés ideális 
konszenzusát. Ugyanígy, más vonatkozású, sokszerepl s 
játékokat lehet kitalálni a társadalmi rétegz désre, a nyelvi-
kulturális eltérésekre, a népi-nemzeti-nemzetiségi 
hovatartozásra, vagy éppen az eltér életkorokból fakadó 
generációs problémákra stb. Egy a lényeg: akármilyen 
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hevesen csapnak is össze az indulatok, id t kell hagyni a 
szerepek kifutására és a békés lezárásra, a vélemények 
összerendez désére. Noha szerepjátékra sor kerülhet mintegy 
folytatásokban is, sokkal szerencsésebb, ha egybefügg id 

áll rendelkezésre. Ideális esetben a projekt-módszer 
felhasználásával tematikus nap vagy tematikus hét (projekt-
hét) során, keretében lehet megszervezni.  

Amennyiben csak rövidebb id szeletek 

 
például 

tanítási órák 

 

állnak rendelkezésre, a kooperatív technikák 
felhasználásával, kiscsoportos munkaformában lehet egy-egy 
kisebb projektre sort keríteni, vagyis egy-egy rövid 
lélegzet játékkal felkelteni, felhívni a figyelmet az olyan 
káros jelenségekre, mint például az el ítéletek vagy 
sztereotípiák befolyása egy-egy döntésre. A cél annak elérése, 
hogy a résztvev k felfedezzék, magukban tudatosítsák saját 
viszonyulásukat mozgássérült, vagy színes b r , vagy sajátos 
nevelési igény , vagy fogyatékos, vagy más nézetekkel, 
meggy z désekkel rendelkez stb. embertársaikhoz, illetve 
segítsék el a másságok tudomásul vételét, elfogadását.  

Elképzelhet például, hogy a multikulturális nevelés 
gyakorlását olyan életszer tematika mentén közelítsük meg, 
mint például hogyan köszönnek egymásnak a különböz 
kultúrákhoz tartozó emberek. Vagy: hogyan mondanak 
köszönetet, mivel esznek (és amit esznek, annak alapanyaga 
vagy elkészítési módja miben különbözik attól, mint amit a 
minket jellemz környezetben láthatunk, tapasztalhatunk, 
ismerhetünk), hogyan közlekednek, melyek viselkedésük 
jellegzetességei, milyenek a gesztusaik stb.  

A multikulturális nevelés tartalmában kaphat történeti 
dimenziót is. Ennek felvállalásával be tudjuk építeni 
mindazokat a hagyományokat, eljárásokat és módszereket is, 
amelyeket olyan elnevezések alatt dolgoztak ki, mint például 
múzeumpedagógia. Az álapm veltséget adó feln ttoktatás 
intézményeiben, tanterveiben számos vonatkozása van a 
kulturális értékek felfedezésének és meg rzésének. Mindmáig 
szerte az országban élnek és dolgoznak andragógusok és 
pedagógusok, akik különösen nagy hangsúlyt fektetnek, 
fordítanak a helytörténeti kutatásokra. A helyi eredményeket 
nagyszer en lehet ötvözni a mások kultúrájának, mások 
hagyományainak, mások életének, mások helyi történetének 
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megismerésével és elfogad(tat)ásával. Id vel lehet 
tudatosítani azt is, hogy a világ más országaiban ugyancsak 
lehetségesek hasonló hagyományok, mint ahogyan a lakóhely 
közelében élhetnek embercsoportok egészen eltér értékrend 
mentén is.  

Tudomásul kell venni, hogy a globalizációs hatások 
jelen vannak mindennapjainkban. Megjelent a globális 
nevelés , mint fogalom (például Global Education in Finland, 
2004), és ennek mezsgyéjén adták ki többek között az egyik, 
fiataloknak szóló, jogi kérdéseket célzó kézikönyvet, amely 
hasonló témaválasztással hozakodik el , mint amelyekkel a 
multikulturális nevelés keretében is foglalkozunk (Brander et 
al., 2004). A különféle tömegkommunikációs eszközök által 
is sugallt, de a mindennapi bevásárlásokban ugyancsak tetten 
érhet egységesülés és a saját kulturális örökség, a régi 
hagyományok megismerése, felfedezése és továbbviteli 
ideálisan szép egységet alkothat. A globalizáció elleni lázadás 
viszont a nemkívánatos eszmék terjedését vonhatja maga 
után. Az andragógiai hatásrendszerben el bbi er sítésére kell 
törekednünk annak érdekében, hogy utóbbi destruktív 
hatásrendszere ki ne bontakozhasson.  

Lényeges, hogy a multikulturális szemléletmód jelen 
legyen a feln ttképz központok alapdokumentumaiban, 
els sorban pedagógiai programjukban. Minden ilyen 
dokumentum számításba veszi azt a környezetet, 
mikrotársadalmat, amelyben m ködik, amely közösséget 
m ködésével szolgálni hivatott. Ezt alapul véve nem kell 
ahhoz sok, hogy a pedagógiai programokban is 
megfogalmazódjék a helyben lakó közösségek értékeinek 
megismerése és elfogadása iránt támasztott igény. Minden 
iskola törekszik bizonyos normák, hagyományok, szokások 
kialakítására, illetve ezek megszilárdítására. Ennek során 
ugyancsak fel lehet tárni és figyelembe lehet venni a helyi 
társadalom értékeit.  

A multikulturális iskola legf bb jellemz it, 
jellegzetességeit Torgyik Judit (2004, 2005) írta le és foglalta 
össze. Ezt adaptálni lehet a feln ttnevelés viszonyrendszerére 
is. Mi is megfogalmazhatjuk, hogy a multikulturális 
szemlélet nevelési-oktatási intézményben a nevel testület 
hozzáállása legyen demokratikus, antirasszista, továbbá 
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nevel -oktató munkájukat stabil értékrend alapján végezzék. 
Az ilyen intézményekben a nyelvi pluralizmus értéket jelent. 
Lényeges, hogy az helyi közösség normái, szokásai és 
hagyományai tükrözzék az etnikai és kulturális sokszín séget. 
A pedagógusok (andragógusok) olyan oktatási és nevelési 
módszereket és olyan motivációs bázist alkalmazzanak és 
vegyenek figyelembe, amelyek hatékonyan el segíthetik a 
legkülönfélébb etnikai-nemzetiségi csoportokból és/vagy 
társadalmi osztályokból származó tanulók szellemi fejl dését, 
tanulását, iskolai és kés bb: munkahelyi el menetelét. Az 
etnikai egyenragúságot szükséges felmérésekkel és 
visszajelzések figyelembe vételével folyamatosan ellen rizni. 
Fontos célkit zés, hogy a multikulturális iskolában a 
legkülönfélébb társadalmi osztályokból, rétegekb l érkez k 
származók egyenrangúságot és egyenjogúságot 
tapasztaljanak. A tananyagokban sokkal jobban kifejezésre 
jussanak, bemutatásra kerüljenek az egyes népcsoportok 
eredetére, hagyományaira, kultúrájára, a velük kapcsolatos 
fontos fogalmakra vonatkozó ismeretek. A multikulturális 
iskolában a tanulók és tanáraik egyaránt elsajátítják a 
rasszizmus akár nyílt, akár rejtett, kódolt felismerését, és 
megtanulnak küzdeni, tenni ez ellen. Végül, de nem utolsó 
sorban a multikulturális szemléletmód a feln ttképz 
intézmény minden szegmensére, területére kiterjedhet, 
beleértve az emberi kapcsolatokat éppúgy, mint a helyi 
tantervet és tananyagot, a házirendet, a tárgyi környezetet, a 
felhasználásra kerül taneszközöket stb.  

Mind nagyobb igény mutatkozik a szakmai 
képességek között az olyan kompetenciák meglétére, mint 
például a tolerancia, az empátia, a másik ember elfogadása, a 
nyitottság, a különböz háttérb l érkez diákok 
megismerésének vágya és képessége. Annak érdekében, hogy 
az andragógus képes legyen felkészülni az osztályába járó, 
különböz csoportokból, eltér kulturális, nyelvi háttérrel 
rendelkez közösségekb l, mikrokulturákból érkez feln tt 
korú tanulókkal való foglalkozásra, elengedhetetlen 
hallgatóink bevezetése a multikulturális nevelés 
legkülönfélébb témaköreibe. Mindehhez a képzés tudja 
megadni a megfelel alapozást, szakmai felkészítést. 
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Torgyik Judittal kidolgoztuk a multikulturális nevelés 

ismeretkörének a feln ttképzésre 

 
els sorban a képz k 

képzésére 

 
is adaptálható tananyagát, segít tankönyvét 

(Torgyik & Karlovitz, 2006). Ennek bevezet jében az 
alapfogalmakat tisztázó részben az olyan interdiszciplináris 
témákat érintjük, amelyek a pedagógia és a szociológia, 
valamint a kulturális antropológia határán húzódnak. A 
következ lépésben a multikulturális nevelés iskolai 
környezetben történ elhelyezésére kerül sor, vagyis a 
multikulturális nevelés jelentésének, irányzatainak, fejl dési 
szakaszainak részletezése, kifejtése folyik. Ezek után taglaljuk 
az etnikai különbségek kérdéseit, és azok oktatási-nevelési 
következményeit. A következ fejezetben fiúk és lányok, 
férfiak és n k iskolai helyzete kerül tárgyalásra. Az egyének 
közötti képességbeli különbségek tárgyalása ráirányítja 
figyelmünket az átlagtól eltér képességgel rendelkez 
tanulókra, a tehetségesek, a gyorsabban és a lassabban 
haladók, illet leg a valamilyen oknál fogva fogyatékkal él k 
iskolai problémáira. Itt merül fel az integrált és a szegregált 
nevelés, valamint az inkluzív nevelés témaköre. A társadalmi 
rétegz désb l adódó különbségek tárgyalásánál szólunk a 
családok szocioökonómiai helyzetének, státusának, illetve a 
munka-, élet- és tanulási esélyek, lehet ségek 
összefonódásairól. A nyelvi kérdések tárgyalása, mint a 
kultúra hordozója és záloga, ugyancsak elengedhetetlen a 
kulturális sokszín ség elemzésekor. A szekularizáció 
világszerte tapasztalható jelensége jelzi, hogy a vallásos 
életmód mindinkább háttérbe szorul a társadalomban, 
azonban a vallásos nevelkedés, de még inkább a hit nélkül is 
tovább él , a mindennapokat formáló, ünnepélyesebbé tev 
hagyományok hatásai ugyancsak jelent sek. Az ember élete 
során eltér korcsoportok tagjává válik, miközben 
személyisége változik. Tárgyaljuk a felgyorsult fejl dés, és a 
modern információs-kommunikációs technikák változását, 
továbbá a feln tt és az id s ember tanulásának jellemz it. Az 
el ítéletes magatartás háttere és a toleranciára nevelés 
ugyancsak fontos része tananyagunknak.  

A multikulturális nevelés megjelenése a korábban 
végzett, s a feln ttek iskoláiban tanító pedagógusok 
módszertani továbbképzése tekintetében is elengedhetetlen, 
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sürget feladat. Sajnos, iskolai kutatásaink, pedagógus-
interjúink során számos alkalommal tapasztaljuk kollégáink 
elzárkózását. A korábbi pedagógusképzés 

 
els sorban 

tanárképzés  hibájául tudjuk be, hogy annak idején az amúgy 
nem létez átlagos tanulóval történ foglalkozásra készített 
fel (Mihály Ottó, 1998), és nem tett kell képpen érzékennyé 
az egyéniség, személyiség megragadására, neki megfelel 
kezelésére, tanítására és nevelésére. Sokszor idegenkednek a 
mozgássérültek, szellemileg visszamaradottak, etnikai 
kisebbségek közé tartozók befogadásától. Az andragógus 
szakma kiteljesedésének id szer ségét mi sem mutatja 
jobban, mint az, hogy a közoktatásban hasznos munkát ellátó 
pedagógusok zöme el sem tudja magát képzelni olyan 
helyzetben, hogy valaha feln tt korúakkal foglalkozzék; ez a 
külön váló andragógiai irány önállósága egyfajta közvetett 
elismeréseként is értelmezhet .   
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NAGY ZSUZSANNA - ÓNODY SAROLTA  

A pszichodramatikus traumafeldolgozás sajátosságai   

A traumának máig nincs átfogó elmélete. A traumatikus 
történést követ poszttraumás-stresszbetegség elkülönít 
leírása az Amerikai Pszichiátriai Társaság által kiadott DSM-
III-ban 1980-ban jelent meg.  Ebben fogalmazódik meg 
el ször, hogy léteznek olyan életesemények, amelyek az esetek 
igen nagy százalékában kiváltják a poszttraumás 
stresszállapotot. A leírás hangsúlyozza a valódi stresszor létét, 
miszerint olyan eseményr l van szó, amely rendszerint 
meghaladja a szokásos emberi élmények arányát . Az 
empirikus adatok szerint legnagyobb százalékban a nemi 
er szak vezet poszttraumás stresszállapot kialakulásához.   

A jelenleg érvényes DSM-IV-ben hangsúlyozzák, hogy 
a trauma során az áldozat olyan eseményt élt át vagy olyannak 
volt tanúja, vagy olyannal szembesült, amelyben valóságos 
vagy fenyeget haláleset, súlyos sérülés vagy a saját, vagy 
mások testi épségének veszélyeztetése valósult meg, és a 
személy erre intenzív félelemmel, tehetetlenséggel, rémülettel 
reagált.   

A poszttraumás állapotot gyakran az jellemzi a DSM-III 
szerint, hogy a trauma elszenved je betolakodó emlékek, 
visszatér álmok formájában vagy valamilyen ingerrel való 
asszociáció mentén az érzések szintjén újraéli a traumát, vagyis 
érzelmi ismétlés történik. Az ismétlés megszelídítve , szignál 
szorongás formájában a korábbi traumatikus helyzet felidézését 
teszi lehet vé.  

A kognitív felfogás szerint a poszttraumás stresszállapot 
kialakulásában meghatározó, hogy a személy miként értelmezi 
magát a traumatikus történést, illetve az erre adott saját 
reakcióját. A traumatizáció során bekövetkez kognitív zavar 
emlékezeti kiesést okoz, vagyis a traumatikus eseményt nem 
lehet el hívni. Így a traumatikus történés bels reprezentációi 
disszociáltak maradnak, s ez megakadályozza az egyébként 
természetes elhalványulási folyamatot.   

Freud szerint a trauma lényege az ijedtség, a 
lereagálatlan kellemetlen affektus. Az ijedtség annak 
eredménye, hogy a személy nem tud el készülni a szorongásra. 
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A váratlanságból és készületlenségb l következ cselekvési 
passzivitás következménye lesz a poszttraumás 
stresszállapotban gyakran megjelen ismétlési kényszer 
(Gátlások, tünetek, szorongás 1926.), mely az élmény motoros 
eszközökkel történ elfojtási kísérlete, s melynek funkciója a 
meg nem történtté tevés. Freud a traumatikus helyzetet 
tehetetlenségi helyzetként írja le. Álláspontja szerint, mivel a 
traumatikus helyzetben a szorongás elmarad, a traumatikus 
helyzet jelentése a felettes-én általi elhagyottság lesz. 
Mindennek szerinte a halállal való szembesülés a lényege, és 
az élmény gyökere a szeparáció.   

A pszichodráma atyja, Moreno a traumatizáló hatásokat 
a szerepfejl dés zavarainak körében, a szekunder 
szerepdeficitek (szerepatrófiák) létrejöttének okai között említi. 
Álláspontja szerint a szerepek fejl dése progresszió és 
regresszió között zajlik, és három módon érheti zavar 
fejl désüket: 

1. bizonyos fejl dési fok átugrása progresszív fejl dési 
irány mellet, 

2. fixáció egy bizonyos fejl dési szinten, 
3. részleges vagy teljes visszavonulás (regresszió) már 

megtanult szerepekb l.  
A szerepfejl dés zavarai Moreno szerint formájuk 
szempontjából 3 félék lehetnek: 

 

szerepdeficitek, 

 

szerepinkonzisztenciák, 

 

szerepdevianciák.  
A szerepdevianciák körébe sorolja a szerepek 

lehasadását és a szerep-rendszer szétesését (Leutz 1974.).  
Az egyén szerepfejl dése traumatizáció következtében sérül, s 
bizonyos szerepek befagynak vagy teljesen leépülnek. Ez a 
további életvitelt tekintve súlyos veszteséget, az egész 
szereprendszer átalakulását, eltorzulását, ilyenképpen az én-
kép sérülését okozhatja.  

A poszttraumás stresszállapot enyhítésének f eszköze 
Freud szerint az áldozat ismétlési kényszerének megfékezése 
és emlékezésbe történ átfordítása. Véleménye szerint ez az 
áttétel kezelésében áll. Így ír err l Az emlékezés, ismétlés, 
átdolgozás cím írásában (Freud 1963): Úgy engedjük bele az 
áttételbe, mint játéktérbe Az áttétel így egyfajta közbüls 



  

37

 
birodalmat formál a betegség és való élet között, amin 
keresztül megtehet az utazás az egyikb l a másikba (Freud 
1963, 164. oldal).  

Az ismétlésekkel kapcsolatban Freud hangsúlyozza, 
hogy az ismétlési kényszernek öngyógyító jellege van. Ebben a 
folyamatban az ismétlések révén válik megtapasztalhatóvá az 
id dimenziója: a múlt megjelenik a jelenben, és a jelen a 
múltban.   

Ezekkel a gondolatokkal Freud mintegy megel legezi 
Moreno mintha-realitás fogalmát. A pszichodráma mintha-
realitásában a protagonista számára a csoport véd hálójában és 
biztonságában megengedhet vé válik a traumatikus történés 
felidézése, megmutatása. Az akcióba fordítás során a 
pszichodráma színpadán mintegy kirakódnak az Én védekezése 
miatt kognitíve fel nem idézhet élmények, így a traumatikus 
történés bels reprezentációjának töredezettsége fokozatosan 
teljessé formálódhat, s mindez épp olyan mértékben, amilyet a 
protagonista pillanatnyi állapotában elbír. A játék során a 
protagonista tudja, hogy a traumatikus esemény felidézése a 
csoport és a vezet kontrollja mellett történik, s így számára is 
lehetségessé válik a történések kontrollja.  

Krystal (1990.) szerint a pszichés bénultsággal, 
valamint az affektív és kognitív folyamatok felfüggesztésében 
az Én önmagát védi, ugyanakkor a kognitív folyamatok 
gátoltsága lehetetlenné teszi az esemény megfelel 
reprezentációjának kialakítását. A reprezentálhatatlanság a 
traumatikus esemény lényeges hatása.   

Az érett személyiség traumatizált állapotaiban az Én 
kett s állapota figyelhet meg. Mindig jelen van egy átél 
énünk és egy megfigyel , reflektáló énünk. Ennek megfelel en 
élményeinkr l kétféle módon gondolkodunk: van egy 
racionálisan megragadható gondolkodás, és létezik egy 
narratív, intuitív jelleg gondolkodás. Az agyfélteke kutatások 
alátámasztják ezt a kett s m ködést.   

Ferenczi (1933) szerint a traumatizáció során történ 
váratlanság a korábbi biztonságérzésben való megrendülés 
érzését váltja ki, mely nagy szenvedéssel jár. Álláspontja 
szerint ez az, amit nehéz feldolgozni, s nem lehet elintézni . 
Az elintézés a fenyegetés valóságos eltávolítását vagy a 
valóság kedvez irányban történ megváltoztatásának 



  

38

 
elképzelését, az illuzórikus reakciók végrehajtását jelenti. A 
személy ezt tulajdonképpen a traumatikus esemény 
optimisztikus meghamisítása révén éri el.  

Ferenczi optimisztikus meghamisítás fogalma közel 
áll a pszichodráma surplus reality fogalmához. A surplus 
reality a valóság kereteinek átlépésével teszi lehet vé a 
múltban történt trauma elrendezését. A protagonista játéka 
során megteremtheti azokat a feltételeket, amelyekkel 
megvédheti önmagát a múltban bekövetkezett traumától. 
Felkészülhet a küzdelemre, megtarthatja kognitív kontrollját az 
események felett, hívhat segít ket, s igazságot szolgáltathat 
önmaga és a traumát okozó számára.   

Ferenczi szerint az optimisztikus meghamisítások 
létrejöttének feltétele az ún. nárcisztikus hasadás , vagyis egy 
cenzúraállomás (Freud) létesítése az én egy leválasztott 
részéb l, mely csak az elviselhet t engedi a tudatba, vagy akár 
álom formájában a tudatel ttesbe (Ferenczi 1933, 446. oldal). 
Vagyis az optimisztikus meghamisítás révén a trauma 
tudatképessé válik.   

A traumatizáció során fellép affektív és kognitív zavar 
következtében a megrázkódtatás okai emlékezés útján nem 
tárhatók fel. Az élmények felidézéséhez a traumát kedvez bb 
körülmények között meg kell ismételni, és el ször 
percepcióhoz, majd motorikus levezetéshez kell segíteni. Az 
optimisztikus meghamisítások révén tudatképessé váló 

trauma így el ször mozaikonként, majd kontextusában is 
eljuthat egy elfogadhatóbb elintézéshez. Az ismétlés tehát 
részben a kontroll kialakítása céljából, részben a trauma 
tudatképessé tevéséért és a reprezentáció utólagos 
kialakításáért történik.   

A traumatikus esemény utólagos reprezentációja 
sokszor szavakban is megfogalmazható, de a verbális 
interpretációval elveszítjük a tudattalan gazdagságát. Ezért is 
alkalmas a poszttraumás stresszállapotok feldolgozására a 
pszichodráma, amely a lélek történéseit cselekvésbe fordítja át, 
s ezáltal több síkon képes megjeleníteni a tudat és a tudatel ttes 
tartalmait.       

A pszichodráma színpadán zajló ismétlés a jelenbe 
hozza a múltat, s a jelenben - a játék során visszaszerzett 
kontroll és biztonság birtokában - a protagonista visszatérhet a 
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múltba, hogy véglegesen elintézze a traumát. Az akció során 
megtörténik az elfojtott érzések kiélése, s megtörténik a 
motoros levezetés is.  

A traumatikus esemény szembesíti az embert végs 
tehetetlenségével és sebezhetetlenségének illúziójával, 
valamint a halál tényével. Csuhai Cs. Klára (2003.) szerint a 
trauma során elvész a biztonságérzet, mert megsz nik a 
kontroll a sors, a jöv és az élet felett. Ezzel a tapasztalattal 
lehetetlen tovább élni, s lehetetlen emlékezni is rá 
fájdalmassága miatt. Jó lenne meg nem történtté tenni azt, ami 
megtörtént. De ez lehetetlen, mert ott van a tudatban, minden 
rá emlékeztet és a legváratlanabb helyzetekben újra meg újra 
el bukkan. A múltban történt trauma így válik állandóvá és 
jelen idej vé. A traumatizáció során a régi Én meghalt, mert 
elégtelennek bizonyult. A túlélés érdekében el kell kezdeni 
küzdeni az új Én kialakításáért. Az Én integrálásához azonban 
vissza kell szerezni az élet-id folytonosságát, a múlt 
elvállalhatóságát, a tehetetlenségünknek való megbocsátást, a 
jöv élhet ségének hitét. A pszichodráma színpada ehhez kínál 
lehet séget a traumát elszenvedett személy számára.  

Csuhai Cs. Klára szerint ahhoz, hogy kialakítható 
legyen a traumatikus esemény reprezentációja, helyre kell 
állítani a realitás értelmezéséhez viszonyítási pontot jelent 
Ént.   

A poszttraumás állapotban azonban nem csak az Én 
dezintegrálódik, hanem az internalizált gondozó tárgy is 
elhagyja a traumatizált személyt, mivel nem tudta t 
megvédeni, s megengedte, hogy ez a szörny ség megtörténjen 
vele. Ez csalódottságot, haragot, s b ntudatot okozhat.   

A traumatizáció során a protagonista számára sokszor 
objektíve lehetetlen önmaga megvédése a körülmények vagy a 
túler miatt. Ebben az esetben is segítségül hívhatjuk a surplus 
reality-t. A játékos számára túlzottan veszélyes jelenet, vagy 
akár az egész játék során használhatjuk a hasonmás (segít -Én) 
funkcióját. Erre azért van szükség, mert a trauma okozta sokk 
következtében a protagonista Én-je a múltban feltehet en 
dezintegrálódhatott, s ennek újbóli megismétl dését l fél, 
hiszen ez kontrollvesztéssel, s ilyen módon biztonsága 
veszélyeztetésével jár. A behívott hasonmás (segít -Én) 
mintegy az Én integrációjának biztosítékát jelenti a 
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protagonista számára. Ugyanakkor a hasonmás (segít -Én) 
behívása az internalizált gondozó tárgy iránti bizalom 
visszaállítását is szolgálja.     

Az empirikus adatok szerint a poszttraumás stressz 
kialakulásához legnagyobb százalékban a nemi er szak vezet. 
A pszichodráma színpadán is többször találkozunk olyan 
protagonistával, aki szexuális er szak áldozata volt. Ezeknek a 
csoporttagoknak a viselkedését gyakran jellemzi a töredezett 
kommunikáció, az érzések kifejezésének elégtelensége, a titok 
kerül úton történ jelzése. Jellemz motívum a csoport általi 
meg nem értettség és az ebb l következ marginalizálódási 
élmény általuk történ megfogalmazása, valamint a nem is 
vagyok itt típusú ellenállás megjelenése.  

A legtöbb esetben hosszú út vezet a trauma 
megtörténtének kimondásáig. Meg kell tapasztalniuk a csoport 
elfogadó-támogató légkörét ahhoz, hogy önmaguk és mások 
valóságának összefüggéseit megértve megtanulják el hozni 
érzéseiket a történetek mögül. A traumatikus történést 
megjelenít játékot általában megel zi egy vagy több más 
tematikájú protagonista játékuk, amelyek motívumaiban 

 

melyeket akkor talán  nem is értünk- már megjelenítik a 
traumát okozó történés jellegzetes fragmentumait, gyakran a 
szimbólumok szintjén.  

A traumatikus történés megjelenítésére akkor kerülhet 
sor, amikor a protagonista jelölt számára a csoport 
véd hálójában és biztonságában már megengedhet vé vált a 
traumatikus esemény felidézése és megmutatása.   

A játék rendezésének központi kérdése az, hogy a 
vezet - a csoport tagjaival együttm ködve 

 

miként tudja a 
mintha 

 

realitás által biztosított kontrollálhatóság 
tapasztalatát biztosítani a játékos számára, segítve t abban, 
hogy az akcióba fordítás során megjeleníthet vé váljanak azok 
az élmények is, amelyek felidézése az Én dezintegrációjával 
fenyegetheti a protagonistát.  

A szexuális er szak dramatikus megjelenítése el tt 
indokolt alteregót választatni a protagonistával, elkerülend , 
hogy a szerepcserék során az áldozat szerepét férfi játssza, 
továbbá behívni egy hasonmást (segít Én), aki együtt fog 
küzdeni vele, és segít megvédeni önmagát. A hasonmás 
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(segít -Én) behívása részben az Én integrációjának biztosítékát 
jelenti a protagonista számára, másrészt a traumatikus történés 
során t elhagyó internalizált gondozó tárgy iránti bizalom 
visszaállítását is szolgálja.  

A traumatikus történés dramatikus megjelenítése a 
lehet legnagyobb intenzitással teszi újra átélhet vé a tragikus 
élményt. A testileg is megélt akciók-reakciók felgyorsítják az 
elfojtott emlékek tudatba kerülésének folyamatát, a surplus 
reality jelenetben pedig lehet sége nyílik a protagonistának 
testileg és lelkileg megélni a valóság optimisztikus 
meghamisítását , vagyis a küzdelemre való felkészülést, a 
segít k bevonását, az események feletti kognitív kontroll 
meg rzését, s az igazságszolgáltatás helyreállítását. Így a 
surplus reality jelenet révén a trauma tudatképessé válik. A 
játékot gyakran er s testi reakciók (pl. hányás) kísérik, s ez a 
játék utáni napokban is folytatódhat, jelezve ezzel az 
intenzíven zajló lelki munkát.  

A traumafeldolgozás szakirodalmát áttekintve láthatjuk, 
hogy valamennyi irányzat ugyanabban - a trauma újra 
felidézésében 

 

látja a gyógyulás lehet ségének útját. Igaz, 
más-más fogalmi apparátussal írják le a folyamatot, s más 
módszereket használnak az újra felidézés folyamatában.  

A pszichodráma színpadán lehet ség nyílik a 
traumatikus esemény utólagos akcióban - cselekvésben történ 
reprezentációjára, s ezáltal több síkon megjelenhetnek a tudat 
és a tudatel ttes tartalmai.  

A trauma pszichodramatikus módszerrel történ 
feldolgozása a felidézés intenzitásával és a testi-lelki reakciók 
átélésével, a trauma itt és most-ban történ konrollált újra 
átélésével kínál lehet séget a traumatizáció következtében 
sérült egyéni szerepfejl dés korrekciójára, a befagyott vagy 
leépült szerepek revitalizálására, ilyen módon a megsérült én-
kép helyreállítására, valamint a segít -Én alkalmazásával az 
internalizált tárgy iránti bizalom visszaszerzésére. Ilyen módon 
a pszichodráma rendkívüli hatékonysággal segíti a traumatizált 
én sérült szereprendszerének és én-képének helyreállítását, 
lehet vé téve így a protagonista további életének kiteljesedését. 



  

42

  
Felhasznált irodalom:  

 
Breuer, J., Freud, S.: On the Psychical Mechanism of Hysterical 
Phenomena: Preliminary Communication  
In: Studies on Hysteria  
Pelican Books, New York, 1974. 

 
Csuhai Cs. Klára: Trauma és ismétlés. A posztraumás-
stresszbetegség pszichoanalitikus szemmel.   
Pszichoterápia XII.1., 2003. 

 
DSM-III. American Psychiatric Association 1980. 

 

DSM-IV. American Psychiatric Association 2000.  
Animula, Budapest, 2001. 

 

Ferenczi S.: A háborús neurózisuk pszichoanalízise 
In: Linczényi A. (szerk.): Lelki problémák a pszichoanalízis 
tükrében  
Magvet , Budapest, 1982. 

 

Freud, S.: Further Recommendations in the Technique of 
Psychoanalysis: Recollection, Repetition and Working Through  
In: Rieff, P. (szerk.): Therapy and Technique  
Collier Books, New York, 1963. 

 

Krystal, H.: An Information Processing View of Object-
Relations  
Psychoanalytic Inquiry V.10., 1990. 

 

Leutz, G.A.: Psychodrama. Theorie und Praxis  
Berlin, Heidelberg, New York, 1974. 

 

Moreno, J.L.: The Role Coucept; a Bridge between Psychiatry 
and Sociology  
In: American Journal of Psychiatry 118. 1961. 

 

Vikár György: Megfigyelések a pszichotraumák kreatív 
feldolgozásának köréb l  
In: Pszichoanalízis és kultúra  
Animula, Budapest, 1999.              



  

43

 
TÓTH JÁNOS  

Az otthoni számítógép- és Internet-használat jellemz i a 
TSF GFK hallgatóinak körében  

Bevezetés  

A Tessedik Sámuel F iskola Gazdasági F iskolai Karán 
informatikát és gazdasági informatikát tanítva gyakran 
eszembe jutott, hogy vajon hallgatóink milyen hányada 
rendelkezik otthon számítógéppel, hányan férnek hozzá 
otthonról az Internethez, milyen gyakorisággal, és milyen célra 
használják az információtechnológia lehet ségeket. 
Napjainkban, amikor nem lehet eléggé hangsúlyozni az 
információ jelent ségét, kívánatos lenne, hogy a hallgatók 
minél nagyobb köre rendelkezzen ezen eszközökkel, 
hozzáférésekkel, hiszen nem elegend a tanítási órákon végzett 
munka: A jöv gazdasági szakembereinek, döntéshozóinak 
széleskör en kell tudni élni ezekkel a lehet ségekkel, s ehhez 
szükséges az is, hogy napi rendszerességgel, magától 
értet d en használhassák a hallgatók a számítógépet, az 
Internetet. Erre, ha van, az otthoni hozzáférés a legideálisabb. 
Meggy z désem hogy ennek dönt szerepe van a mai fiatalok 
információs kultúrájának kialakításában. Elhatároztam tehát, 
hogy adatokat gy jtök a kérdéskörre vonatkozóan. 

Az Internet-használattal, az informatikai kultúra 
magyarországi és globális helyzetével kapcsolatos kiterjedt 
kutatásokkal1 az én munkám nem kíván versenyezni (nem is 
alkalmas rá), de úgy vélem kissé tisztábban láthatjuk általa, 
milyen lehet ségei vannak Magyarország e periférikus 
régiójában az átlagos hallgatónak arra, hogy korszer 
információtechnológiai eszközöket használjon. 
Ebben a kis tanulmányban szeretném mindazt megosztani az 
olvasókkal, ami világossá vált számomra.  

                                                

 

1Ilyen kutatásokat végez például az Információs Társadalom- és 
Trendkutató Központ, de az IHM megbízásából is számos munkaanyag, 
tanulmány készült a Nemzeti Szélessávú Stratégia 2005 projekt keretében. 
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1. Módszertan  

Az adatfelvétel ideje 2005. illetve 2006. tavasza. A 
felmérésbe az informatika gyakorlatokon megjelent hallgatókat 
vontuk be, 2005-ben 305, 2006-ban 229 hallgató töltötte ki a 
kérd ívet, tehát a felmérés a kar nappali tagozatos hallgatóinak 
mintegy 20-30 %-át ölelte fel. Bár a két adatfelvétel között 
csak egyetlen év telt, el, bizonyos tendenciák kimutathatóak 
voltak ilyen rövid id távon is. 

Az adatfelvétel módszere kérd íves megkérdezéses eljárás 
volt, a feldolgozáshoz MS Excelt és az SPSS 14.0 verzióját 
használtam. 

Az adatfelvételben végzett segít munkájukért ezúton 
mondok köszönetet Dr. Szakács Attila, Dr. Szakácsné Nagy 
Szilvia és Végh Sándor kollégámnak. 

Az adatok elemzése során a sokaság néhány jellemz je 
kiemelt figyelmet érdemel, mert ezek vizsgált területtel 
kapcsolatban többé-kevésbé lényegesnek bizonyultak. E 
jellemz k a következ k:  

Szül k iskolai végzettsége 
A kérd ívvel mind az anya, mind az apa legmagasabb 

iskolai végzettségét felmértem. A statisztikai feldolgozás 
szempontjai miatt célszer volt a következ csoportokat 
kialakítani: 

  

legfeljebb az egyik szül nek van középiskolai végzettsége, 
a másiknak általános iskolai 

  

mindkét szül középiskolát végzett 

  

legfeljebb az egyik szül nek van fels fokú végzettsége 

  

mindkét szül fels fokú végzettség

  

1. táblázat 
A minta megoszlása lényegében mindkét évben azonos volt  

Szül k legmagasabb iskolai végzettsége 2005 2006 

legfeljebb az egyik szül nek középfokú 17,60% 20,60% 

mindkét szül nek középfokú 58,60% 55,70% 

legfeljebb az egyik szül nél fels fokú 15,30% 15,80% 

mindkét szül nél fels fokú  8,50%  7,90% 
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Lakóhely típusa 
E jellemz nél háromféle választ adhatott a hallgató: 

 
község 

 
kisváros 

 
nagyváros (50 ezer f nél több lakos) 

A válaszadó hallgatók lakóhely szerinti megoszlását a 2. 
táblázat mutatja be.  

2. táblázat  

lakóhely 2005 2006 

község 30,30% 22,40% 

kisváros 43,30% 48,20% 

nagyváros 26,40% 29,40% 

 

3. táblázat 
A hallgató neme  

Nem 2005 2006 

férfi 27,50% 27,90% 

n

 

72,50% 72,10% 

  

2. Számítógép a hallgatók családjában  

A két vizsgált évben a felmérésben részt vev hallgatók 
családjainak 87,9 %-a illetve 93 %-a rendelkezett személyi 
számítógéppel. Ez a magas érték akkor értékelhet 
megfelel en, ha tudjuk hogy 2006 elején csak a magyar 
családok 36 %-a rendelkezett számítógéppel2. 

Természetesen mindenféle vizsgálat nélkül is 
valószín síthet , hogy a gyermekét, gyermekeit f iskolán vagy 
egyetemen továbbtanító családok esetén a PC penetráció 
nagyobb, mint az össztársadalmi átlag, de ez a magas érték 
még ezt figyelembe véve is örvendetes tény.  
                                                

 

2 E-Communications Household Survey, 2006., 39. o. 
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Számítógéppel rendelkez k aránya

74,1%
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2005 2006

Az alaposabb vizsgálat azonban azt is megmutatja, hogy a 
hallgatóság korántsem tekinthet homogénnek ebb l a 
szempontból. E tekintetben a legfontosabb tényez a szül k 
iskolai végzettsége, amint az a 1. ábrából is kit nik. 
(Természetesen itt nem csak, s t nem els sorban a magasabb 
végzettség, hanem az ezáltal megszerezhet magasabb 
jövedelem játszhat szerepet.)  

1. ábra   

Míg az értelmiségi családból származó diákoknak 
lényegében mindegyike rendelkezik számítógéppel, addig ez az 
arány a legkevésbé iskolázott családok gyermekei esetében 
jelent sen alacsonyabb. Örvendetes tény viszont, hogy a 
penetráció növekedése éppen e csoportban a legdinamikusabb: 
Egyetlen év alatt 15 %-kal n tt, míg a többi iskolázottsági 
kategóriában legfeljebb 2-4 %-kal. E hallgatók lemaradása 
tehát csökken ben van.  

A lakóhely egy évvel ezel tt még befolyásolta valamelyest 
a mutató értékét (községekben 83,9 %, kisvárosokban 88 %, 
nagyvárosokban 92,6 %), 2006-ra viszont már hibahatáron 
belüli a különbség.  
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2 évnél nem id sebb gépek aránya
(PC-vel rendelkez k=100%)
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A nemeket tekintve 2005-ben még mintegy 10 % el ny 
volt megfigyelhet a PC penetrációban a férfiak javára, ám e 
külünbség 2006-ra megsz nt. Ebben az évben a férfiak 92,2 %-
a, a n k 93,3 %-a rendelkezik számítógéppel. 

Megállapítható, hogy a hallgatók közötti, korábban 
meglév különbségek elt n ben vannak, csaknem 
mindenkinek van PC-je. Kérdés, hogy a Sulinet Express 
program mennyire segítette ezt a folyamatot, illetve 
megszüntetése, valamint a várható megszorító intézkedések 
elvezetnek-e ismét az iskolázottsági/jövedelmi csoportok 
közötti markáns különbségek kialakulásához. Ha ez 
bekövetkezik, a f iskolán rendelkezésre álló hallgatói 
géptermek szerepe felértékel dik, fejlesztésükre célszer 
áldozni annak érdekében, hogy a szegényebb családból 
származó diákok is egyenl esélyekkel indulhassanak az 
információs versenyben. 

Az otthoni számítógép léte fontos dolog, de nem kevésbé 
fontos az sem, hogy mennyire korszer vagy éppen elavult az 
adott gép. Az eredmények szerint a gépek (több gép esetén a 
legújabbal számolva) átlagéletkora 2005-ben 2,97 év volt, 
2006-ban 2,85 év.  

Árnyaltabb képet kapunk, ha a már említett iskolázottsági 
csoportokban megnézzük, hogy milyen arányban állnak a 
hallgatók rendelkezésére korszer gépek.  

2. ábra  
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Az el z ekben tárgyalt differenciáltság itt is 

megfigyelhet . A magasabb iskolázottságú családokban 
jelent sen, mintegy 20 %-kal nagyobb a 2 évnél nem id sebb 
gépek aránya, mint a legalsó iskolázottsági kategóriában. 

Az alacsonyabb végzettség (s jövedelm ) szül kkel 
rendelkez hallgatók esetén tehát nem csak kisebb a PC 
penetráció mértéke, de a meglév gépek korszer sége is 
elmarad a jobb helyzetben lev családokhoz képest. 

A lakóhely és a gépek kora között nincs különösebb 
összefüggés, a hallgató neme ugyanakkor szintén nem 
elhanyagolható tényez . A 2 évnél nem régebbi számítógépek 
aránya a férfiak esetén mindkét évben 10 %-kal magasabb volt, 
mint a n hallgatók esetében. 

Napjainkban egy háztartásban már nem feltétlenül csak 
egy számítógép található. Amilyen mértékben terjed egy 
családon belül a PC használata, akár szórakozásról, akár 
munkáról vagy tanulásról van szó, olyan mértékben válik 
konfliktusforrássá a sz kös gépid . Ez sok család esetében oda 
vezet, hogy ha anyagi lehet ségei engedik, további gépet, 
gépeket szerez be.  

A felmérésben részt vev hallgatók esetében ez a 
következ képpen alakult.  

3. ábra 

Otthoni számítógépek száma (PC-vel rendelkez k=100%)

81,7%

14,6%

3,0% 0,7%

75,9%

18,9%

3,8% 1,4%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 >3
gépek száma

2005

2006

 



  

49

 
Az ábra szerint lassan növekszik a több géppel rendelkez 

családok aránya, 2005-ben 18,3 %, 2006-ban már 24,1 % e 
mutató értéke. 
Iskolázottsági csoportonként jelent s eltérések mutatkoznak 
ezen a területen is.   

4. ábra 
Egynél több géppel rendelkez családok aránya

(PC-vel rendelkez k=100%)
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A legmagasabb iskolázottságú családokban a 2005-ös 
felmérés során több mint hatszor akkora volt a több géppel 
rendelkez k aránya, mint a legalacsonyabb 
iskolázottságúakban. Bár 2006-ra ez a különbség négyszeresre 
csökkent, még mindig igen jelent snek mondható. Ez szintén 
markánsan emeli ki az értelmiségi családokból származó 
hallgatók el nyét a többiekkel szemben. 

Az urbanizáció hatása itt is kimutatható. Míg a 
községekben és a kisvárosokban lakóknak csak 20 %-a 
rendelkezik egynél több számítógéppel, a nagyvárosiaknak 
33,9 %-a (2006. évi adat). 

E tekintetben is jelent s különbség mutatható ki a férfiak 
javára: 2006-ban férfihallgatók családjainak 32,8 %-ában van 
egynél több gép, a n hallgatók esetében ez az érték mindössze 
20,8 %: Az el z évhez képest mindkét nemnél 4-5 %- os 
növekedés tapasztalható.   



  

50

 
3. Internet hozzáférés a hallgatók családjában  

Az Eurostat adatai szerint 2006 elején a magyar 
háztartások 18 %-a rendelkezett Internet-hozzáféréssel. Ez igen 
alacsony arányt jelent. Lemaradásunk különösen az Európai 
Unió országaival összehasonlítva szembet n , hiszen EU 25 
tagországának átlaga 40%! A 25 tagország rangsorában ezzel 
az alacsony Internet-penetrációval hazánk mindössze a 23. 
helyen áll.3 

A felmérés során megkérdezett hallgatók (s így családjaik) 
49,6%-a rendelkezik otthoni Internet-hozzáféréssel, családokat 
tekintve tehát ez mintegy két és félszerese a magyarországi 
adatnak. Pozitívum, hogy ez az érték az el z évben csak 35,8 
%, tehát a hallgatók körében jóval gyorsabban n a penetráció, 
mint a társadalom egészében.  

A számítógéppel való ellátottságnál megfigyelt 
differenciálódás itt is jelentkezik. Ha megvizsgáljuk a családi 
háttér hatását, a következ eredményt kapjuk:  

5. ábra 

Internet-kapcsolattal rendelkez k aránya az összes 
megkérdezett körében
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3 E-Communications Household Survey, 2006., 42. o. 
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A diagramot az 1. ábrával összevetve leszögezhet , hogy 

az Internet-penetráció mértéke sokkal inkább érzékeny a 
családi háttérre, mint a PC-penetráció. Míg a legmagasabb 
iskolázottsági háttérrel rendelkez hallgatónak a legkevésbé 
iskolázott háttérrel rendelkez höz képest 1,12-szer akkora 
esélye van arra, hogy saját számítógépe legyen, addig ez az 
arány az Internet-hozzáférés esetén már 1,74. 

Nyilvánvaló, hogy az alacsonyabb jövedelm családoknál 
az Internet-el fizetés (különösen az európai viszonylatban 
magas díjakat tekintve) sok esetben már a luxuskiadások közé 
tartozik, illetve tartozna. E családoknak éppen elég komoly 
anyagi érvágást jelent már az is, hogy a gyermekük tanulásához 
szükséges személyi számítógépet megvásárolják, sok esetben 
az Internet-kapcsolatra már nem jut pénz a családi 
költségvetésben 

Az Internet-penetráció és az urbanizáció között 
gyakorlatilag nincs kapcsolat, lényegében azonos a penetráció 
értéke a községekben, kis- és nagyvárosokban. 

A hallgató neme sincs különösebb hatással e mutató 
értékére. 

Az Internet-penetráció igen fontos, de nem az egyetlen 
fokmér je az Internet-használati kultúra terjedésének. Emellett 
nem kevésbé lényeges kérdés az is, hogy a világháló eléréséhez 
milyen technológiákat vesznek igénybe a felhasználók. A világ 
fejlettebb régióiban egyre inkább el retör a szélessávú 
hozzáférést biztosító technológiák használata. Sajnos úgy 
t nik, hogy hazánk e tekintetben is lemaradóban van, a 
lakosság alig 11 %-a rendelkezik ilyen típusú Internet-
kapcsolattal, az EU25 csoportban ezzel a 19- helyen áll. Az 
Európai Unió átlaga 23%4 

De nézzük, miképpen férnek hozzá az Internethez a 
Gazdasági F iskolai Kar hallgatói! 

Az adatok szerint 2006-ban az összes megkérdezett 49,6 
%-a, az Internet-kapcsolattal rendelkez k 75,2 %-a rendelkezik 
szélessávú kapcsolattal. Az el z évhez viszonyítva 
szembet n a növekedés.     

                                                

 

4 E-Communications Household Survey, 2006., 44. o. 
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Szélessávú Internet-hozzáférés aránya 
(összes kapcsolat=100%)

14,3%

50,9% 52,2%
43,8%

61,9%

78,8% 76,9% 78,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

legfeljebb az egyik
szül nek

középfokú

mindkét szül nek
középfokú

legfeljebb az egyik
szül nek fels fokú

mindkét szül nek
fels fokú

szül k legmagasabb iskolai végzettsége
2005 2006

6. ábra 

Szélessávú otthoni Internet-kapcsolatok aránya

54,6%
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7. ábra  

A szül k iskolázottsága csökken mértékben játszik 
szerepet a kapcsolati mód kiválasztásában. Egy év alatt ugyanis 
éppen a legalacsonyabb iskolázottságú szül k családjaiban n tt 
a leggyorsabban a szélessávú kapcsolatot használók aránya. Ez 
a folyamat, mivel párhuzamosan zajlik e csoportban az 
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Internet-penetráció dinamikus növekedésével, azzal a 
reménnyel kecsegtet, hogy a hallgatók egyre inkább azonos 
eséllyel férnek hozzá a gyors Internet-kapcsolathoz. 

Az urbanizáció foka, s ezzel együtt a szélessávú 
hozzáféréshez szükséges infrastruktúra kiépítettsége a 2005-ös 
felmérés szerint még jelent sen befolyásolja, hogy ki milyen 
hozzáférést engedhet meg magának. A szolgáltatók 
nyilvánvalóan a nagyobb településeken építették ki el ször 
kapacitásaikat, hiszen a nagyobb néps r ség gyorsabb 
megtérülést tesz lehet vé. 

2006-ra a helyzet változni látszik: Mivel korábban az 
ADSL szolgáltatással lefedett területek a nagyvárosokban 
koncentrálódtak, s ugyancsak itt volt jellemz a kábelnetes 
megoldások alkalmazása (Internet-szolgáltatás a meglév 
kábeltévé hálózatán keresztül), ezért els sorban a városlakók 
tudtak szélessávon internetezni. A második felmérés szerint a 
szélessávú hozzáférés aránya éppen a kistelepüléseken n tt 
leginkább. Egy év alatt a mutató értéke a községekben 1,96-
szorosára, a kisvárosokban 1,76-szorosára, a nagyvárosokban 
1,25-szörösére n tt. Az olló tehát jól láthatóan záródik e 
tekintetben is. A kérd ívek szerint ez leginkább annak 
köszönhet , hogy az ADSL szolgáltatás egyre több kisebb 
településen is elérhet vé vált, illetve e településeken egyre 
többen használnak szélessávú vezeték nélküli megoldásokat.  

8. ábra 

Szélessávú Internet kapcsolat aránya az internetez k 
körében
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A nemek tekintetében egyik évben sem volt különbség 

a hallgatók között, szinte hajszálra megegyezik a szélessávú 
kapcsolatot használók aránya a férfiak és n k esetében.  

Összegzés   

Megállapítható, hogy a hallgatóink családjai messze a 
társadalmi átlag feletti mértékben biztosítják gyermekeiknek a 
korszer informatikai eszközök használatának lehet ségét. 
Ezzel együtt változatlanul érvényes, hogy lényeges különbség 
van az egyes társadalmi rétegek között, különösen a 
legalacsonyabb iskolázottságú szül kkel rendelkez 
hallgatókra igaz, hogy társaikénál rosszabb a helyzetük. 
Kevesebbjüknek van számítógépe, s még kevesebbjüknek 
Internet-hozzáférése. Ugyanakkor kedvez folyamat figyelhet 
meg, hiszen a különbségek csökkennek az egyes csoportok 
között. Fél , hogy a jelenlegi kedvez tlen gazdasági-társadalmi 
folyamatok a jöv ben megakadályozhatják az e csoportba 
tartozó hallgatók felzárkózását. Hogy ez valóban megtörténik-
e, az további vizsgálat tárgyát képezi.   

Felhasznált irodalom:  

 

E-Communications Household Survey  
European Comission, 2006. 

 

Magyar Információs Társadalom  éves jelentés  
BME-UNESCO ITTK, 2005. 

 

A világ el rehaladása az információs társadalom területén - World 
Progress Report 2005.  
BME-UNESCO ITTK, 2005.            
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GÖDÖR ZSUZSANNA  

A munkanélküliség f jellemz i Békés megyében 1999-2004 
között   

Békés megye munkanélküliségének vizsgálatához 
elengedhetetlen az országos és régiós adatok ismerete. 
Magyarországon a regisztrált munkanélküliek száma 1992-ben 
volt a legnagyobb, 663 ezer f , azóta az utóbbi évek kivételével 
folyamatosan csökkent. A vizsgált id szak egészére jellemz , a 
népesség fogyása és elöregedése. Az alacsony foglalkoztatotti 
létszám és a magas inaktivitás problémájával együttesen kell 
szembenéznünk. Mindezen kérdések megfogalmazódtak az EU 
csatlakozás kapcsán is. A magyar társadalom és gazdaság 
együttes érdeke a felzárkózás, az EU által megfogalmazott 
foglalkoztatáspolitikai irányvonalak mentén. A munkapiaci 
aktivitás és a munkanélküliségi ráta alakulását összegzi az 1. 
sz. táblázat.  

1. számú táblázat 
Aktivitási arány és munkanélküliségi ráta Magyarországon 

(1992-2004)   

Év Aktivitási arány

 

Munkanélküliségi ráta

 

1992 58,3    9,9 
1993 55,7 12,1 
1994 53,7 10,9 
1995 52,0 10,3 
1996 51,6 10,0 
1997 51,0   8,8 
1998 51,4   7,8 
1999 52,6   7,0 
2000 53,0   6,4 
2001 52,8   5,7 
2002 52,9   5,8 
2003 53,8   5,9 
2004 53,8   6,1 

            Forrás: a 15-74 éves korú népesség gazdasági aktivitása a lakossági  
            munkaer felmérés alapján, KSH  
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Munkanélküliségi ráta alakulása a KSH munkaer felmérése 
alapján
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A kezdeti magas munkanélküliségi ráta az 1993. évi 

12,1 %-os mélypont után 2001-ig folyamatosan csökkent, majd 
kismértékben emelkedett (2004-ben 6,1 %). Hasonlóan fontos 
mutatószám az aktivitási arány, melynek tekintetében jelent s 
az elmaradásunk, 2004-ben sem sikerült megközelítenünk az 
1992-es 58,3 %-os értéket. Összevetve az utóbbi négy év 
munkanélküliségi rátáját országosan, a Dél-Alföld Régióban és 
Békés megyében jól érzékelhat , hogy a régió és a megye 
számára kiemelten fontos kérdés a munkanélküliség, és annak 
csökkentése.  

1. számú ábra 

Forrás: saját szerkesztés, KSH adatai alapján   

2000 és 2003 között a munkanélküliségi ráta 6,4 %-ról 
5,9 %-ra csökkent országosan. A Dél-Alföld Régió 
munkanélküliségi rátája 2002-t l meghaladja az országos 
adatot. a vizsgált id szakban 5,2 %-ról 6,5 %-ra folyamatosan 
növekedett.   

Békés megye hátránya jól érzékelhet . A megyei 
munkanélküliségi ráta mindvégig meghaladja a régiós 
értékeket, és 2001-t l relatív elmaradásunk egyre növekszik az 
országos rátához képest.   
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1. A Dél-Alföld Régió foglalkoztatásának jellemz i   

A régió munkapiacán kedvez tlen folyamatok 
játszódtak le. Folyamatosan csökken népességszám mellett a 
munkanélküliség 2000 óta folyamatosan emelkedik: 27,7 ezer 
f r l 2003-ra 12,2 %-kal 33,9 ezer f re emelkedett a 
munkanélküliek száma.   

A foglalkoztatottak száma hullámzó. A legkedvez bb 
2001-es évhez képest 2003-ra 5,1 %-kal csökkent a 
foglalkoztatás (485,2 ezer f ). A foglalkoztatási arány 47 %-os. 
Az aktív népesség száma 2001-ig növekedett, majd 
folyamatosan csökkent, ezzel párhuzamosan emelkedett a 
gazdaságilag nem aktívak száma.   

A vizsgált 5 év alatt az aktivitási arány 50,3 és 51,8 % 
közötti, ez az érték elmarad az országos aránytól minden 
évben. (2. táblázat)  

A régió munkapiaci szempontjából meghatározó 
adatokat tartalmaz az alábbi táblázat.  

2. számú táblázat 
A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitása a  

Dél-Alföld Régióban  

Megnevezés 1999 2000 2001 2002 2003 

  

ezer f

 

Foglalkoztatottak 504,3

 

508,8

 

511,0

 

496,7

 

485,2

 

Munkanélküliek 30,7

 

27,7

 

29,2

 

32,8

 

33,9

 

Gazdaságilag aktív 535,0

 

536,5

 

540,2

 

529,5

 

519,1

 

Gazdaságilag nem aktív 510,6

 

507,8

 

501,9

 

508,8

 

513,9

 

15-74 éves népesség 
száma 1 045,60

 

1 044,30

 

1 042,10

 

1 038,30

 

1 032,00

   

százalék 

Munkanélküliségi ráta 5,7

 

5,2

 

5,4

 

6,2

 

6,5

 

Foglalkoztatási arány 48,2

 

48,7

 

49,0

 

47,8

 

47,0

 

Aktivitási arány 51,2

 

51,4

 

51,8

 

51,0

 

50,3

 

Forrás: saját szerkesztés, Magyarország régiói KSH, 2003 A KSH munkaer -
felmérése alapján 
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Ugyanebben a szerkezetben vizsgálva Békés megye 
munkapiacát az alábbi jellemz adatokat találjuk.  

3. számú táblázat 
A 15-74 éves népesség gazdasági aktivitása Békés megyében       

Megnevezés 1999

 
2000

 
2001

 
2002

 
2003

   
ezer f

 

Foglalkoztatottak 135,1

 

135,8

 

135,9

 

133,3

 

131,5

 

Munkanélküliek 9,0

 

8,3

 

8,7

 

9,9

 

10,0

 

Gazdaságilag aktív 144,1

 

144,1

 

144,6

 

143,2

 

141,5

 

Gazdaságilag nem aktív 161,3

 

160

 

158,1

 

157,8

 

157,4

 

15-74 éves népesség száma 305,4

 

304,1

 

302,7

 

301,0

 

298,9

   

százalék 

Munkanélküliségi ráta 6,2

 

5,8

 

6,0

 

6,9

 

7,1

 

Foglalkoztatási arány 44,2

 

44,7

 

44,9

 

44,3

 

44,0

 

Aktivitási arány 47,2

 

47,4

 

47,8

 

47,6

 

47,3

 

Forrás: saját szerkesztés, Békés megyei Statisztikai Évkönyv, 2003 alapján 

  

A vizsgált évekre vonatkoztatva megállapítható, hogy a 
f mutatószámok tekintetében (munkanélküliségi ráta, 
aktivitási arány, foglalkoztatási arány) Békés megye jelent s 
hátrányban van a Dél-Alföld Régió és az ország hasonló 
adataihoz viszonyítva.   

Mindezek mellett stagnálás érzékelhet , a 
foglalkoztatási arány 44 %, az aktivitási arány 47 % körüli 
értéket mutat tartósan, míg a munkanélküliség folyamatosan 
emelkedik. 
Figyelmeztet jel, hogy a gazdaságilag nem aktív népesség 
száma folyamatosan meghaladja az aktívakét, tovább növelve a 
megye terheit.   

Mindehhez járul még a népesség számának folyamatos 
csökkenése és az elöregedés. Összességében tehát a megye 
pozíciója romló.  

A továbbiakban Békés megye munkaer piaci helyzetét 
elemzem 1999-2004 között. Az elemzés során a Békés Megyei 
Munkaügyi Központ adataira támaszkodtam. Az adatgy jtés 
módja eltér a KSH munkaer felmérésnél alkalmazottól, ezért a 
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korábbiakhoz képest ugyanazon mutatószám nagyságrendileg 
más értéket vehet fel.   

2. Békés megye munkaer piaci jellemz i   

A regisztrált munkanélküliek havi átlagos létszáma 
megyei szinten 1999-2003 között folyamatosan csökkent, majd 
2004-t l emelkedni kezdett. Ekkor nagysága 18.041 f . A 
csökkenés 1999-2004 között 15 %-os. A legtöbb a regisztrált 
munkanélküli Békéscsaba, Mez kovácsháza és Szeghalom 
körzetekben.  

4. számú táblázat 
A regisztrált munkanélküliek havi átlaglétszáma 1999-2004        

/Adatok: f /    

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

Békéscsaba 3913

 

3647

 

3387

 

3216

 

3061

 

3232

 

Békés 1777

 

1759

 

1561

 

1371

 

1482

 

1500

 

Gyula 3055

 

2821

 

2643

 

2470

 

2529

 

2532

 

Orosháza 2818

 

2655

 

2204

 

1765

 

1811

 

1881

 

Szarvas 1110

 

940

 

836

 

902

 

1000

 

1080

 

Szeghalom 3290

 

3279

 

3281

 

3084

 

2987

 

2890

 

Gyomaendr d 1533

 

1412

 

1283

 

1209

 

1312

 

1325

 

Mez kovácsháza 3622

 

3640

 

3471

 

3137

 

3162

 

3602

 

Megyei 21119

 

20153

 

18666

 

17153

 

17345

 

18041

 

Forrás: Békés Megyei Munkaügyi Központ   

A regisztrált munkanélküliek havi átlaglétszámának 
körzetenkénti megoszlását vizsgálva 2004-ben az összes 
regisztrált 20 %-a a mez kovácsházi, 18 %-a a békéscsabai, 
illetve 16 %-a a szeghalmi körzethez tartozó.  
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A regisztrált munkanélküliek havi átlaglétszámának megoszlása 

körzetenként 1999-2004 
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2. számú ábra  

Forrás: saját szerkesztés a Békés Megyei Munkaügyi Központ adatai alapján   

Az átlagos munkanélküliségi ráta Békés megyében az 
1999. évi 13,03 %-ról 2004-re 12 %-ra csökkent, a vizsgált 
id szakon belül növekedés és csökkenés egyaránt 
megfigyelhet . A körzetenkénti munkanélküliségi ráta 
nagyságát vizsgálva megállapítható, hogy a ráta tekintetében az 
utóbbi két évben a legkedvez bb Békéscsaba helyzete, a 
rangsort Szeghalom és Mez kovácsháza körzete zárja. A 
megyei átlagos munkanélküliségi rátához képest vizsgálva az 
egyes körzeteket, megállapítható, hogy a vizsgált id szak 
egészében a megyei érték alatti négy körzet munkanélkülisége, 
ezek: Békéscsaba, Orosháza, Szarvas és Gyula.    
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Az átlagos munkanélküliségi ráta körzetenként 1999-2004
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3. számú ábra 

Forrás: saját szerkesztés a Békés Megyei Munkaügyi Központ adatai alapján  

3. A munkanélküliek összetétele állománycsoportonként   

A megyében a munkanélküliek 84,2 %-a tartozott a 
fizikai állománycsoportba 1999-ben, ez az arány 2004-ben 83 
%-os. A szellemi foglalkozásúak aránya a vizsgált id szakban 
16-17 %-os volt. Ezen a területen tehát lényeges változás nem 
történt.   

4. számú ábra 

Forrás: saját szerkesztés a Békés Megyei Munkaügyi Központ adatai 
alapján 
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A regisztrált munkanélküliek száma állománycsoportonként megyei 

szinten 1999-2004
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Az állománycsoportok részletesebb vizsgálata árnyalja az 
el bbi következtetéseket.   

6. számú ábra  

Forrás: saját szerkesztés a Békés Megyei Munkaügyi Központ adatai alapján   

A szakmunkások száma és részaránya a legnagyobb a 
regisztrált munkanélküli állománycsoportok között. Ez a 
tendencia szorosan összefügghet a megye jelent s szakmunkás 
gárdát foglalkoztató vállalatainak megsz nésével. 
Figyelmeztet jel, hogy 2002-t l minden állománycsoporton 
belül n a munkanélküliek száma (kivéve a betanított és 
segédmunkásokat, ott ez a tendencia egy évvel kés bb indult 
el).  

Megyei szinten a vezet 

 

irányító állomány csoportok 
részaránya minden évben 4 % alatti. A szellemi foglalkozásúak 
közül az ügyintéz k ügyviteli alkalmazottak aránya a 
legjelent sebb.   

4. A munkanélküliek iskolai végzettség szerinti összetétele   

A munkanélküliek iskolai végzettség szerinti 
megoszlása szoros összefüggést mutat az állománycsoportok 
szerinti megoszlással.   
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7. számú ábra 

Forrás: saját szerkesztés a Békés Megyei Munkaügyi Központ adatai alapján   

A vizsgált id szakban 2001-ig a legnagyobb arányban 
szakmunkásképz iskolát végzetteket találunk a 
munkanélküliek között, 2002-t l átveszik ezt a pozíciót a 8 
általános iskolával rendelkez k. Összességében e két 
kategóriából tev dik össze a munkanélküliek 70 %-a.  

A 8 általános iskolával nem rendelkez k száma 
folyamatosan csökken, arányuk 3-4 % közötti. 
A diplomások száma és aránya a regisztrált munkanélkülieken 
belül 2002-ig folyamatosan csökken, azóta emelkedik, arányuk 
2004-ben 4 %, közel 600 f . Ez mindenképpen negatív 
tendencia.  

Szembet n a középiskolai végzettség ek arányának 
évek óta tartó változatlansága. Az adatokból kit nik, hogy igen 
nagy számban vannak jelen alacsony iskolai végzettség 
munkavállalók a munkanélküliek között. A képzetlen 
munkanélküliek elhelyezkedési esélye csekély, így sokan 
közülük tartós munkanélkülivé váltak, stabilizálva ezzel az 
országos és régiós mértéket meghaladó munkanélküliségi 
szintet. Különösen igaz ez a két halmozottan hátrányos 
helyzet körzetre, Szeghalomra és Mez kovácsházára, mivel itt 
a képzetlenek aránya kiugróan magas. Általánosan elmondható, 
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hogy a kedvez bb munkaer piaci adottságokkal rendelkez 
térségekben a regisztrált munkanélküliek képzettebbek, mint a 
hátrányos körzetek munkaer állománya. Mindent összevetve a 
békéscsabai, szarvasi és orosházi körzet rendelkezik a 
legképzettebb munkanélküli állománnyal.   

8. számú ábra 

Forrás: saját szerkesztés a Békés Megyei Munkaügyi Központ adatai alapján  

5. A regisztrált munkanélküliek nemek szerint   

Általánosságban megállapítható, hogy a kedvez bb 
munkaer piaci pozícióban lév térségekben a férfiak aránya 
rendszerint a megyei átlagnál alacsonyabb, és a hátrányos 
helyzet térségekben magasabb.           
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9. számú ábra  

Forrás: saját szerkesztés a Békés Megyei Munkaügyi Központ adatai 
alapján   

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy a 
regisztrált férfi munkanélküliek számának csökkenése 1999-t l 
2003-ig folyamatos, majd 2004-ben n 9.731 f re. A 
csökkenés 1999-2004 között igen jelent s, 21,1 %-os.  

A regisztrált n i munkanélküliek száma csak 2002-ig 
csökkent, azóta er teljesen emelkedik. Az id szak els évéhez 
képest a csökkenés a n knél csupán 9 % ezidáig. Ezzel is 
magyarázható, hogy 2001 óta a n k részaránya emelkedik, a 
férfiaké pedig csökken a regisztrált munkanélküliek között.  

6. A munkanélküliek kor szerinti összetétele   

A 45 év alatti munkanélküliek száma és aránya 1999-t l 
2002-ig folyamatosan csökkent, azóta számuk emelkedett. A 
45 év feletti munkanélküliek esetén ugyanekkor a csökkenés 
üteme lassúbb volt, és a 2003 óta tartó létszám növekedésnek 
köszönhet en a korcsoporthoz tartozók aránya folyamatos 
növekedés mellett ma 30 %-os.     
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10. számú ábra 

Forrás: saját szerkesztés a Békés Megyei Munkaügyi Központ adatai 
alapján  

Érdemes összevetni a korcsoportonkénti elemzést, annak 
regionális vetületével.  

5. számú táblázat 
A regisztrált munkanélküliek száma korcsoportonként és 

körzetenként Békés megyében, 2004-ben   

<19

 

20-24

 

25-29

 

30-34

 

35-39

 

40-44

 

45-49

 

50-54

 

55-59

 

>59

 

Össz. 

Békéscsaba 102

 

555

 

553

 

405

 

402

 

345

 

366

 

288

 

191

 

23

 

3 232

 

Békés 55

 

250

 

245

 

204

 

195

 

178

 

178

 

137

 

51

 

6

 

1 500

 

Gyula 83

 

400

 

446

 

351

 

319

 

280

 

289

 

224

 

125

 

18

 

2 532

 

Orosháza 39

 

279

 

318

 

258

 

224

 

206

 

221

 

200

 

119

 

17

 

1 881

 

Szarvas 25

 

152

 

184

 

149

 

138

 

119

 

142

 

97

 

67

 

6

 

1 080

 

Szeghalom 82

 

361

 

403

 

357

 

367

 

367

 

404

 

331

 

196

 

23

 

2 890

 

Gyomaendr d

 

38

 

159

 

220

 

193

 

180

 

155

 

165

 

143

 

69

 

3

 

1 325

 

Mez kovácsh.

 

92

 

445

 

493

 

459

 

427

 

422

 

526

 

428

 

279

 

32

 

3 602

 

Megye 515

 

2 602

 

2 864

 

2 376

 

2 252

 

2 071

 

2 290

 

1 847

 

1 097

 

128

 

18 041

 

Forrás: Békés Megyei Munkaügyi Központ    
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A legtöbb munkanélküli 2004-ben és azt megel z en is 

a 25-29 évesek közül került ki (a munkanélküliek 16 %-a). A 
nyugdíj közeli, tehát az 59 év feletti korosztály aránya a 
legkisebb (1 %). A munkanélküliek korösszetételét 
körzetenként vizsgálva megállapítható, hogy a gyulai, békési és 
békéscsabai körzetekben a fiatalabb munkanélküliek állománya 
a magasabb, Mez kovácsháza és Szeghalom körzetében 
viszont az átlagosnál magasabb az id sebb korú 
munkanélküliek részaránya.  

7. Az elhelyezkedés néhány jellemz je   

Az elhelyezkedési lehet ségeket jelent sen befolyásolja 
a munkaer piacon megnyilvánuló munkakereslet, vagyis a 
munkaadók magatartása.   

10. sz. ábra 

Forrás: saját szerkesztés a Békés Megyei Munkaügyi Központ adatai 
alapján   

Megyei átlagban 100 munkanélkülire 2004-ben 9 állás 
jutott, ami nem éri el az 1999-es szintet (11 állás). A 
legkedvez bb év 2002 volt, ekkor átlagosan 15 állás jutott 100 
munkanélkülire.  
Ha körzetenként vizsgáljuk ezt a mutatót, a megyei átlag fölötti 
álláslehet ség jutott Békéscsaba, Szarvas, Gyula, Békés 
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Egy állásra jutó munkanélküliek száma
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regisztráltjainak, bár az utóbbi években a visszaesés e téren 
mindenütt jelent s.   

Meglep , hogy az orosházi körzet igen kevés 
lehet séget kínál. Ismételten súlyos problémákra utal 
Szeghalom és Mez kovácsháza mutatószáma, ahol 2004-ben 
100 munkanélkülire csupán 5 állásajánlat jutott.  

11. számú ábra 

Forrás: saját szerkesztés a Békés Megyei Munkaügyi Központ adatai 
alapján   

Az egy állásra jutó munkanélküliek száma megyei 
átlagban 1999-ben 9 f volt, 2004-ben ez 11 f . A mutatószám 
jelent s területi különbségeket takar. Míg Békéscsaba 
körzetében a vizsgált id szakban egy állásra 3-6 f 
munkanélküli jutott, addig ez például Mez kovácsházán az 
egyes években 18-45 f is lehetett. Legkedvez bbek az 
elhelyezkedési esélyek a megyeszékhely vonzáskörzetében, 
illetve Szarvas térségében.    
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1. számú melléklet 

Forrás: saját szerkesztés a Békés Megyei Munkaügyi Központ adatai alapján   

2. számú melléklet 
Az átlagos munkanélküliségi ráta körzetenként 1999-2004          

1999

 

2000

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

Békéscsaba 8,86

 

8,7

 

7,9

 

7,7

 

7,0

 

7,4

 

Békés  16,84

 

17,64

 

15,3

 

13,8

 

15,6

 

15,7

 

Gyula  12,28

 

11,93

 

10,95

 

10,5

 

10,6

 

10,5

 

Orosháza 11,26

 

11,2

 

9,1

 

7,5

 

8,3

 

8,5

 

Szarvas 8,56

 

7,6

 

6,6

 

7,4

 

8,4

 

9,1

 

Szeghalom 21,7

 

22,86

 

22,4

 

21,6

 

20,7

 

20,0

 

Gyomaendr d 14,45

 

14,05

 

12,5

 

12,1

 

13,9

 

14,0

 

Mez kovácsháza 19,37

 

20,56

 

19,2

 

17,8

 

20,5

 

23,3

 

Megye 13,03

 

13,13

 

11,91

 

11,2

 

11,5

 

12,0

 

Forrás: Békés Megyei Munkaügyi Központ         

A regisztrált munkanélküliek havi átlaglétszáma 
körzetenként (1999-2004)
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Összegzés   

A vizsgált id szakban a Dél-Alföldön szinte alig 
változott a foglalkoztatás. Különösen nehéz helyzetben van 
Békés megye, ahol a régión belül a foglalkoztatási ráta a 
legalacsonyabb.  

A megyében igen magas az inaktivitás, a népesség 
elöreged . Mindehhez járul a munkanélküliek növekv száma. 
Figyelmeztet tény, hogy Szeghalom, Sarkad és 
Mez kovácsháza kistérségek munkanélküliségi rátája régiós 
szinten is igen magas.   

A munkapiaci jellemz k alapján jelent s területi 
különbségek figyelhet ek meg, ugyanakkor a további 
leszakadás veszélye fennáll. A felzárkózást nehezíti a megye 
periférikus elhelyezkedése, és a megkésett társadalmi-
gazdasági fejl dés következtében fennálló modernizációs 
hátrányok.   

Felhasznált irodalom:  

 

Magyarország régiói   
KSH, Budapest, 2003. 

 

Békés megye Statisztikai Évkönyve 2000-2004. 

 

Területi Statisztikai Évkönyv  
KSH, Budapest 2000-2004. 

 

A Békés Megyei Munkaügyi Központ Kiadványai 1999-2004.  
Munkaer piaci helyzetkép és adattár               
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SZENOGRÁDI PÉTER  

A Békés megyébe bevándorló erdélyiek áttelepülés utáni 
mobilitása 11 település alapján  

1. A témaválasztás indokoltsága   

Hazánk és népünk történelmét is er teljesen 
befolyásolták, id nként meghatározták az egyes migrációk. A 
mai határokon is átnyúló 17. századi vándorlás Békés megye 
újjászületését jelentette. A török ki zése után a történelmi 
Magyarország egyik legritkábban lakott területe volt a megye. 
(Szatmári, 2001) Az ezt követ vándorlás a migráció számos 
(spontán, szervezett, belföldi, külföldi) típusát példázta. A 
történelmi Magyarország középpontjával büszkélked alföldi 
megye ekkor vált soknemzetiség vé.  

Ezt követ en napjainkig az 1956-os menekültekt l 
eltekintve az ország történelmének minden fontos migrációs 
hulláma jelent sen érintette Békés megyét. Az els világháború 
után Békés határ menti megyévé vált, így területéhez és 
népességéhez képest nagy szerepe volt a Romániához került 
területekr l Magyarországra vándorló magyarok átmeneti vagy 
végleges befogadásában. (Hárs, 2001)  

A trianoni döntés, egészen pontosan az els 
világháborús vereség óta három bevándorlási hullám érte el 
Erdély fel l hazánkat. A két világháborúhoz köthet 
migrációknak els sorban csak a nagyságrendje ismert, sok a 
feldolgozatlan levéltári dokumentum. Az 1988 utáni 
bevándorlással már az els évekt l kezdve számos kutatás 
foglalkozott. Az áttelepül erdélyiekkel kapcsolatos 
regisztrációs problémák (Tóth Pál, 2004), valamint a 
bevándorlók áttelepülés utáni térbeli és társadalmi mobilitása 
indokolttá teszi az újabb kutatásokat. A kutatások fontos része 
a településszint mikro-geográfiai vizsgálat, ami lehet vé teszi 
az adatok pontosítását, a helyi lakosság és a bevándorlók 
összehasonlítását, továbbá az áttelepül k magyarországi 
földrajzi megoszlásának jobb megértését.  

Békés megyébe Magyarország egész területéhez 
hasonlóan 1990-ben érkezett a legtöbb erdélyi, 51,3% n . Az 
érkezés évében regisztrált családi állapotot figyelembe véve a 
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bevándorlók 54, 8%-a házasként hagyta el Romániát. Ezeket az 
adatokat figyelembe véve nem meglep , hogy a legels évekt l 
eltekintve a bevándorlók többsége nem menekültként érkezett, 
hiszen ez utóbbi körre jellemz inkább a n tlen férfiak magas 
aránya.  

A teljes romániai magyar lakosságon belül 1992-ben 
3,1% volt diplomás (Varga, 1996), ugyanakkor a 
Magyarországra áttelepülteken belül ennél jóval magasabb volt 
az arányuk, Békés megyében 8,6%. A legtöbb diplomás az 
összes bevándorlóhoz hasonlóan 1990-ben érkezett, azonban 
Békés megyében az értelmiségiek bevándorlása szempontjából 
ennek az évnek a jelent sége a többi áttelepül höz és más 
területekhez, például Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéhez 
képest is kiemelked .  

Békéscsabán belül az áttelepült diplomások aránya a 
vizsgált id szakban 1% körül mozgott, de néhány területen az 
arányuk és a jelent ségük ennél jóval nagyobb volt. A 
békéscsabai Zenem vészeti Szakközépiskola tantestületének 
például éveken át közel harmadát adták erdélyiek, 1996-ban 
pedig az akkor még Körösi Csoma Sándor nevét visel f iskola 
f állású oktatóinak 10%-a származott Romániából. A megye 
lakosságának egészségügyi ellátását az áttelepült orvosok, és 
n vérek nélkül még nehezebben lehetne biztosítani.   

A Békés megyében letelepedett diplomások között a 
legnagyobb arányban pedagógusokat és orvosokat találunk. Ez 
összefügg a román fels oktatás képzési szerkezetével, az 
értelmiséghiány helyi sajátosságaival. A megye orvoshiányát 
mutatja, hogy 10000 lakosra az országban 34, Békésben pedig 
csak 24 orvos jut.   

Ez eddig felsorolt adatok az 1988 óta Békés megyébe 
áttelepült erdélyiekre vonatkoztak, egészen pontosan arra a 
közel 4000 f re, akik 1998. III.1-ig a megyében él 
személyként kapták meg a letelepedési engedélyt. A rájuk 
vonatkozó adatokba a személyiségi jogok tiszteletben tartása 
mellett az ORFK engedélyével kutatási célból betekinthettem. 
Ezek az adatok azonban számos pontatlanságot tartalmaztak, 
illetve számos kérdésre nem adtak választ, ezért a vizsgálat 
kiegészült más (pl. kérd íves, településszint ) kutatási 
módszerekkel. Kérd íves felmérés (500) alapján a bevándorlók 
98,3%-a magyarnak vallja magát, illetve csak olyan személyek 
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jöttek át, akiknek szülei magyarok vagy románok voltak. A 
nagyszül k származására vonatkozó kérdésekre viszont már a 
megkérdezettek 2,3%-a válaszolt úgy, hogy német vagy 
szlovák felmen i is voltak. Közülük a német nagyszül ket 
említették legtöbben (1,7%). Az 1998-ig áttelepült közel 4000 
f közül 130 bevándorlónál fordult el német név5.   

2. Az áttelepülés utáni változások 11 Békés megyei 
településen végzett vizsgálat alapján   

A rend rségi nyilvántartás egyik legnagyobb 
hiányossága, hogy a letelepedési engedélyt kér személyek 
esetében csak az állampolgárság megszerzésekor rögzítették a 
változásokat. A betelepül erdélyiek jelent s része viszont nem 
nyerte el ezt a státuszt a dokumentum lezárásáig (1998. február 
vége), illetve a többieknél se volt pontos és következetes az 
adatok frissítése. A bevándorló és a Békés megyébe betelepül 
erdélyiek esetében a legfontosabb változás a továbbköltözés 
volt. Az ORFK adatai alapján készített összesítés viszont csak 
azt mutatja meg, hogy mennyien és mikor érkeztek, az nem 
derül ki, hogy kik, mikor és hová távoztak. Ezért volt fontos, 
hogy minél több személy esetében ismertté váljon az 
áttelepülés utáni sorsa, legalább azt lehessen tudni, hogy a 
megyében él-e.   

Els sorban ezt a célt szolgálta 500 személy 
kiválasztása, akikr l minden esetben kiderült, hogy 2004. 
augusztusában a bevándorlás utáni lakóhelyükön tartózkodtak-
e. Ez a módszer azonban nem tette lehet vé az egyes 
települések erdélyiek migrációjában betöltött szerepének 
pontos vizsgálatát, illetve a települések lakosságának 
erdélyiekkel való összehasonlítását.  
Eredetileg 30 településr l próbáltam átfogó képet kapni, de 
ezek közül csak öt város és hat falu esetében sikerült minden 
Romániából érkezett személyr l megtudni a legfontosabb 
információkat, illetve rögzíteni az új bevándorlók számát.   

A kisebb településeken az 1998 után érkez k 
számbavétele nem okozott komolyabb nehézséget, a népesebb 
településeken viszont nagyobb akadályt jelentett az adott 
pillanatban ott él áttelepültek pontos regisztrálása a túl gyors 
                                                

 

5 A bevándorló jelenlegi és el z családneve vagy anyja neve alapján. 



  

74

 
és nagyszámú változás miatt. Ezért elképzelhet , f leg 
Békéscsaba esetében, hogy egy-két f kimaradt a vizsgálatból, 
de ez lényegesen nem befolyásolhatja a végeredményt.   

A települések között különböz nagyságú városokat és 
falvakat is találunk. A megyét és a bevándorló erdélyieket sok 
szempontból reprezentáló 11 településen él a megye 
lakosságának 32,1% (2001), ugyanakkor a legtöbb 
bevándorlónak otthont adó Gyula kimaradása miatt ezekbe a 
városokba, falvakba a megyébe áttelepül erdélyieknek csak 
valamivel kisebb része (28,9%) költözött.   

Az érintett falvak között találunk határ menti települést 
és román kisebbségek által lakott falut is. Ezeknek a 
településeknek a lakossági súlypontja gyakorlatilag 
megegyezik a megye népességének súlypontjával. (ÉSZ 
46°43 , KH 21° 04 , illetve 46° 44 és 21° 10 )  

Ezek a települések földrajzilag nem reprezentálják 
teljesen jól a megyét, hiszen annak nyugati és dél-nyugati része 
ebb l a részvizsgálatból kimaradt. A román határtól viszonylag 
távol es szarvasi és orosházi statisztikai kistérségeket nem, 
illetve a mez kovácsházi kistérséget is csak egy falun keresztül 
érintette a vizsgálat. Békéscsaba súlya pedig a ténylegesnél 
ebben a sz kebb körben nagyobb. Ezeket a hiányokat két 
módon próbáltam kompenzálni, egyrészt a településenkénti 
vizsgálatokkal, másrészt ezekb l az adatokból csak akkor 
vontam le következtetéseket, ha azok összhangban voltak a 
más forrásokból származó információkkal.   

A vizsgált településekre 1998-ig a sokszor 
bevándorlóként regisztrált, de már Magyarországon született 
gyermekeket nem számolva 1082 f költözött be Romániából. 
A 2001. évi népszámlálás idején ugyanazokon a lakóhelyeken 
már csak 856 erdélyi élt a születések és az újabb betelepülések 
ellenére. Ez az eredeti létszám 79,1%-a lenne, amennyiben az 
1082 f t kiinduló adatnak tekintenénk. A létszámcsökkenés 
nyilvánvaló f oka az elvándorlás, aminek egy része már 1998 
el tt bekövetkezett. A létszám alakulásáról pontosabb képet ad, 
ha a két népszámlálás közti adatokat vesszük figyelembe. Az 
1990 el tt letelepedett személyek közül a vizsgálat során 
begy jtött információk (kérd ívek, interjúk, nyilvántartások) 
alapján senki nem költözött tovább 1990-ig, így ha az 1990-ben 
és az el tte leteleped k számát összeadjuk, megtudjuk, hogy 
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1990-ben hány erdélyi élt Békés megyében. Ehhez viszonyítva 
már másként alakul a létszám. (1. táblázat)  

1. táblázat 
A bevándorlók számának változása (1990-2001)  

Erdélyi 
származásúak száma

 
Lakónépesség száma

 
Település[1] 

1990 2001[2] 1990 2001 

Békéscsaba[3] 250

 

422

 

67157

 

67968

 

Dévaványa 22

 

20

 

8842

 

8888

 

Mez berény 77

 

54

 

11592

 

11389

 

Sarkad 82

 

90

 

10958

 

10818

 

Vészt

 

74

 

72

 

7820

 

7571

 

Doboz 9

 

40

 

4691

 

4547

 

Kétegyháza 40

 

74

 

4525

 

4354

 

Lökösháza 21

 

22

 

2128

 

2040

 

Szabadkígyós 12

 

14

 

3017

 

2951

 

Telekgerendás 7

 

7

 

1584

 

1647

 

Újkígyós 12

 

41

 

5716

 

5707

 

Összesen 606

 

856

 

128030

 

127880

 

Forrás: saját felmérés    

A bevándorlók száma 41, 2%-kal n tt a két 
népszámlálás között, miközben a 11 településen él összes 
lakos száma csekély mértékben csökkent. Az erdélyi 
bevándorlók számát a 11 év alatt a természetes szaporulat és a 
pozitív vándorlási mérleg is növelte. 

                                                

 

[1] A 11 település közül el ször az 5 város, majd a 
falvak szerepelnek bet rendben. 
[2] A Magyarországon születet gyermekekkel együtt, 
ha mindkét szül bevándorló 
[3] Az 1939 és 1964 között áttelepül és még 
Békéscsabán él , de az ORFK nyilvántartásban nem 
szerepl 8 személy nélkül    
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Természetesen a változást évenként vagy településen-

ként vizsgálva már ett l eltér eredményekkel is találkozunk. 
Sajnos a legtöbb esetben nem ismert a távozás pontos ideje, de 
az biztosra vehet , hogy 1992-ig jelent s vándorlási többlet 
volt a vizsgált közösségben, és ezt követ en fokozatosan 
kiegyenlít dött a ki- és bevándorlás egyenlege, majd a 
bevándorlás jelent s mérsékl dése és a továbbköltözés 
er södése miatt csökkent a létszám, de 2001-ben így is 
meghaladta az 1990-es értéket. A változást településenként 
vizsgálva felt nik Békéscsaba 1990 utáni létszámnövekedése. 
A megyeszékhely nélkül a létszám növekedésének mértéke 
41,2% helyett már csak 21,9%. Figyelembe véve, hogy 
Békéscsabát 1990 és 2004 között 160 erdélyi hagyta el, a 
létszámnövekedés oka a további nagymérték bevándorlás 
volt.  

Nehéz választ adni arra a kérdésre, hogy 1990 után a 
többi településhez képest miért n tt Békéscsaba vonzereje. 
Valószín leg a legfontosabb ok az lehet, hogy 1990-ben és 
el tte nagyobb arányban érkeztek bevándorlók a határhoz 
közeli térségekb l, mint kés bb. A közelr l érkez k pedig 
jobban ismerték a megyét, a kisebb városok és falvak 
munkaer és lakáskínálatát, illetve sokan rokonok, ismer sök 
segítségével telepedtek le.   

A békéscsabai (akkori nevén) Körösi Csoma Sándor 
F iskola a rendszerváltás utáni években els sorban 
tanítóképzéssel foglalkozott és sok ott végzett erdélyi diák a 
megye kisebb településein talált munkát.  

A kés bb érkez k már nagyobb arányban érkeztek 
Erdély távolabbi vidékeir l, és k már inkább a viszonylag 
ismertebb Békéscsabát és a nagyobb városokat választották. 
Sokan közülük csak munkát találtak a városban, és az 
id közben megnövekedett ingatlanárak miatt a közeli 
falvakban telepedtek le. Ez az oka annak, hogy a 
Békéscsabához közeli Telekgerendáson az elvándorlást 
folyamatosan ellensúlyozta a bevándorlás, illetve Újkígyós és 
Szabadkígyós erdélyi közösségének létszáma az elvándorlás 
ellenére is n tt.   

Dobozon a 11 év alatt több mint négyszeresére n tt az 
erdélyiek száma, mivel ott 1990-ben még viszonylag kevesen 
éltek, utána viszont Békéscsaba közelsége miatt megn tt a falu 
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migrációs jelent sége. A faluban él aktív erdélyi származású 
keres k 54%-a naponta ingázik munkahelyére, többnyire 
Békéscsabára.   

A három határhoz közeli település, Sarkad, Kétegyháza, 
Lökösháza közül kett már korán telít dött az 1988 és 1990 
között áttelepül Arad és Bihar megyei magyarokkal. Felt n 
viszont Kétegyháza fokozatosan növekv migrációs szerepe. A 
két legutóbbi népszámlálás között eltelt id ben 39 f s 
vándorlási többlete volt a falunak. Ugyanezen id alatt a 
Kétegyházán él erdélyi személyek száma 34 f vel n tt, 
többnyire a bevándorlás miatt. A falu pozitív vándorlási 
mérlege tehát jórészt a román állampolgárok letelepedésének 
köszönhet , másfel l ez az éveken át fennmaradó vonzer 
magyarázatot igényel. A 34 f s többletb l hatan itt születtek, a 
többiek (az 1990 után bevándorlók) közül 13 személynél 
mutatható ki egyértelm háttérként a falu migrációs 
szempontból fontos három jellemz je: a román nemzetiségi 
jelleg, a szakiskolában tanuló erdélyiek nagy száma és az, hogy 
sok kétegyházi férfi (f leg vasutasok) rendszeresen jár át a 
közeli román területekre dolgozni. Ez utóbbiak közül 
háromnak a felesége onnan származik.   

A határtól viszonylag távol lév három városban 
(Dévaványa, Mez berény, Vészt ) korán mérsékl dött a 
bevándorlás, 1995 után már csak néhány f érkezett, így ez a 
folyamat ott nem ellensúlyozhatta a továbbköltözést.  

A vizsgált településeken él erdélyiek családi állapot 
szerinti megoszlásának változása els sorban alapján 
megállapítható, hogy a házasként él k némileg kisebb 
arányban vándoroltak tovább.  A házasok aránya nem csak a 
vándorlás miatt módosult, hanem az átköltözés utáni 
házasságkötések miatt is. A gyors társadalmi beilleszkedésre 
utal, hogy a 11 településen 44 vegyes házasság született. Ezek 
egy része (11 házasságkötés) közvetlenül a bevándorláshoz 
köt dött, eleve ilyen céllal kértek letelepedési engedélyt az 
érintettek. Az életkor szerinti megoszlás változásait vizsgálva a 
40 év felettiek arányának fokozatos és jelent s növekedése 
figyelhet meg (40-59 éveseknél az arány 11,4%-ról 35,7%-ra 
n tt, a 60 év felettieknél pedig 1,9%-ról 10,5%-ra).  

Ez egyrészt azzal magyarázható, hogy egyre magasabb 
volt a bevándorlók átlagéletkora (f leg a gyerekeik, unokáik 
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után költöz nyugdíjasok miatt), másrészt a 
továbbvándorlásban f leg a 20-39 éves bevándorlók, ezen belül 
is nagyobb arányban a férfiak vettek részt. A 0-19 éves 
korosztály arányának csökkenése mögött a kevesebb 
kisgyermekes bevándorló család, a születések számának 
mérsékl dése és az egész családok továbbköltözésének 
gyakorisága áll.  

Az 1. táblázat adatai a legutóbbi két népszámlálás 
éveihez igazodtak, de érdemes megvizsgálni a változásokat 
úgyis, hogy az 1998-t tekintjük bázisévnek, hiszen a 
bevándorlás nagy része addigra lejátszódott, a pontos 
változásokat pedig 2004. augusztusáig tudtam követni (2. 
táblázat). Pontos adatok minden település esetében 2006. IX. 
végéig nem állnak rendelkezésre, de érdemi módosulás 
biztosan nem történt és a változások irányai is megmaradtak.   

2. táblázat 
A bevándorló erdélyiek létszámának változása az ezt 

befolyásoló tényez k alapján (1998-2004)  

Település 
Áttele-
pültek 
száma

 

Hely-
ben 

maradt

 

Tovább-
vándo-

rolt 

Meg-
halt

 

Szüle-
tett 

Új 
beván-
dorló

 

Létszám 
2004. 
aug. 

Békéscsaba 520

 

350

 

160

 

10

 

29

 

41

 

420

 

Dévaványa 36

 

20

 

16

 

0

 

0

 

0

 

20

 

Mez berény 94

 

41

 

53

 

0

 

9

 

4

 

54

 

Sarkad 143

 

87

 

52

 

4

 

4

 

0

 

91

 

Vészt

 

96

 

68

 

26

 

2

 

2

 

1

 

71

 

Doboz 34

 

32

 

2

 

0

 

1

 

8

 

41

 

Kétegyháza 58

 

42

 

15

 

1

 

9

 

25

 

76

 

Lökösháza 25

 

21

 

4

 

0

 

1

 

0

 

22

 

Szabadkígyós

 

19

 

12

 

4

 

3

 

0

 

2

 

14

 

Telekgerendás

 

10

 

6

 

4

 

0

 

0

 

1

 

7

 

Újkígyós 47

 

18

 

28

 

1

 

3

 

22

 

43

 

Összesen 1082

 

697

 

364

 

21

 

58

 

104

 

859

 

Forrás: ORFK adatok és saját felmérés alapján   

A 2. táblázat adatai alapján a 11 településen 1998-ig 
letelepedett 1082 személy 33,6%-a továbbköltözött 2004. 
augusztus végéig. Az így keletkezett 364 f s veszteséget a 
természetes szaporulat és az újabb bevándorlás sem tudta 
ellensúlyozni, hiszen ezek együttes száma is csak 141 f volt. 
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Az 1998 után érkez erdélyi bevándorlók egy része nem 

közvetlenül Romániából érkezett, hanem a megye és az ország 
más településeir l. A legtöbb új bevándorló a 
megyeszékhelyre, az annak közvetlen vonzáskörzetében lév 
Dobozra, illetve a határhoz közeli román nemzetiség , 
középiskolája miatt is vonzó Kétegyházára érkezett.  

A születések és halálozások alakulása els sorban az 
egyes településeken él erdélyiek korösszetételének függvénye. 
Az ilyen esetekben érintett 9 település közül hétben pozitív volt 
a mérleg, de a vándorlási egyenleg mindenhol fontosabb volt a 
létszám alakulása szempontjából. Két olyan település volt, ahol 
az ORFK által regisztrált bevándorlókon belül több volt a 
továbbköltöz , mint a helyben maradó. Mindkét helyen f leg a 
családjaikkal együtt távozó fizikai munkások, illetve a második 
generáció nagyobb migrációs hajlandósága miatt vált jelent ssé 
az elköltözés. Újkígyós esetében ezt az újabb bevándorlók 
majdnem kompenzálták, Mez berényben viszont jelent sen 
csökkent a létszám.  

A 11 településr l elköltöz k között nyolc olyan 
személyt (az összes elvándorló 2,2%-a) találunk, akik 
visszatelepültek Romániába. Közülük három román 
nemzetiség volt. A visszavándorlók egy kivétellel két határ 
menti településen éltek.  
Az egyes települések között a vándorlási egyenleg és a 
természetes szaporulat terén meglév különbségek 
összefüggnek a településeken él erdélyiek életkor szerinti 
megoszlásával. (3. táblázat)              
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3. táblázat 

A Békés megyében él erdélyiek életkor szerinti megoszlása 
néhány településen (2001) 

Forrás: ORFK és települési nyilvántartások alapján saját munka   

Település Lakónépesség (f )

 
0-19 
éves 

20-39 
éves 

40-59 
éves 

60 év 
felett 

Összes 
lakos 

67968

 
23,00%

 
27,90%

 
28,80%

 
20,30%

 
Békéscsaba 

Erdélyiek

 
422

 
14,90%

 
35,60%

 
36,50%/

 
13,00%

 

Összes 
lakos 8888

 

24,50%

 

26,00%

 

26,50%

 

23,00%

 

Dévaványa 
Erdélyiek

 

20

 

5,00%

 

40,00%

 

45,00%

 

10,00%

 

Összes 
lakos 

11389

 

26,40%

 

24,70%

 

26,80%

 

22,10%

 

Mez berény 
Erdélyiek

 

54

 

29,60%

 

25,90%

 

37,00%

 

7,50%

 

Összes 
lakos 

10818

 

26,30%

 

26,50%

 

26,90%

 

20,30%

 

Sarkad 
Erdélyiek

 

90

 

14,40%

 

38,90%

 

41,10%

 

5,50%

 

Összes 
lakos 

7571

 

25,30%

 

25,70%

 

27,10%

 

21,90%

 

Vészt

 

Erdélyiek

 

72

 

19,40%

 

38,90%

 

34,80%

 

6,90%

 

Összes 
lakos 

4547

 

23,40%

 

27,00%

 

29,00%

 

20,60%

 

Doboz 
Erdélyiek

 

40

 

15,00%

 

47,50%

 

27,50%

 

10,00%

 

Összes 
lakos 

4354

 

24,20%

 

26,00%

 

25,90%

 

23,90%

 

Kétegyháza 
Erdélyiek

 

74

 

25,70%

 

48,60%

 

20,30%

 

5,40%

 

Összes 
lakos 

2040

 

23,60%

 

25,60%

 

29,20%

 

21,60%

 

Lökösháza 
Erdélyiek

 

22

 

27,30%

 

9,00%

 

41,00%

 

22,70%

 

Összes 
lakos 

2951

 

28,00%

 

25,00%

 

28,30%

 

18,70%

 

Szabadkígyós 
Erdélyiek

 

14

 

14,30%

 

14,30%

 

57,10%

 

14,30%

 

Összes 
lakos 

1647

 

22,60%

 

27,70%

 

30,00%

 

19,70%

 

Telekgerendás 
Erdélyiek

 

7

 

-

 

28,60%

 

71,40%

 

-

 

Összes 
lakos 5707

 

21,80%

 

26,70%

 

28,30%

 

23,20%

 

Újkígyós 
Erdélyiek

 

41

 

21,90%

 

36,60%

 

31,70%

 

9,80%

 

Összes 
lakos 

12788

 

24,00%

 

26,90%

 

28,10%

 

21,00%

 

Összesen 
Erdélyiek

 

856

 

17,40%

 

36,30%

 

35,70%

 

10,50%
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A települések lakosságához képest az erdélyieknél 

kevesebb a gyerek, illetve az id s. Ez els sorban a kisgyerekes 
fiatal családok továbbvándorlásával indokolható, illetve kevés 
id s ember érkezett, bár 1990-hez képest számuk évr l évre 
n tt. A 0-19 éves korosztály viszonylag csekély arányú, mely 
azzal is magyarázható, hogy a vegyes házasságban (egyik szül 
erdélyi) született gyerekek (34 f ) kimaradtak a táblázatból, 
velük együtt a korosztály 17,4%-os részesedése 21,4%-ra n ne. 
A legtöbben az adatfelvételkor (2001) már legalább 10 éve 
Magyarországon éltek, így a 20-39 éves korosztály tagjainak 
száma a komolyabb utánpótlás hiánya, a többi korosztályhoz 
képest nagyarányú továbbköltözés, és az öregedés miatt 
jelent sen csökkent, de a kezdeti nagy létszám miatt még így is 
nagyobb arányt képviselnek az erdélyieken belül, mint az 
azonos korosztályhoz tartozó társaik az összlakosságon belül.  

A településenkénti különbségeket korosztályonként 
vizsgálva a 0-19 éveseknél három olyan települést találunk, 
ahol az átlagtól eltér módon az erdélyiek között több a fiatal, 
mint a település összes lakosán belül. A 20-39, és a 40-59 éves 
korosztályok esetén is találunk két-két települést, ahol fordítva 
érvényesül az erdélyiek és az összlakosság részesedése a 11 
település átlagához képest. A legstabilabbnak az a szabály 
t nik, hogy az erdélyieknél a 60 év felettiek kisebb arányban 
vannak jelen az összlakossághoz képest. Ett l eltér adatokat 
csak egy településen találunk.  

Az eltéréseket összegezve öt olyan település van, ahol 
legalább egy korcsoportnál nem a várt eredmény található. 
Ebb l két falu a viszonylag kis létszáma miatt kivehet , így 
csak Mez berény, Kétegyháza és Doboz eltérései szorulnak 
magyarázatra. Mez berényben a letelepedett családokban az 
átlagnál valamivel több gyerek található, van, ahol öt, ezért ott 
a 0-19 éves korosztály súlya némileg nagyobb az erdélyiek 
körében, mint az összlakosságon belül. Kétegyházán 
meghatározó a 0-39 éves korosztály részesedése. Ennek egyik 
oka a már említett ott található középiskola, ahol sok erdélyi 
diák tanult, s közülük hatan a faluban telepedtek le. Dobozon a 
többi településhez képest kevés a 40-59 éves erdélyiek száma 
és aránya. Ennek egyértelm magyarázata, hogy a falut 
viszonylag kés n érte el a migrációs hullám. Dobozra más 
településekhez hasonlóan szintén sok 20-39 éves érkezett, de a 
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bevándorlástól 2001-ig eltelt id az  esetükben kevés volt 
ahhoz, hogy tömegesen a 40 évesek közé öregedjenek. Ez ott 
néhány év múlva fog bekövetkezni. A dobozi erdélyiek életkori 
megoszlásának sajátosságai így az ingázással is összefüggnek, 
hiszen oda azért érkezett kés bb sok bevándorló, mert a közeli 
Békéscsabán már csak drágán találtak volna lakást. 
Természetesen ez a jelenség a falu egészét jellemzi. A 4. 
táblázat adatai is mutatják, hogy általában összefüggés van az 
adott településen ingázók és ezen belül az erdélyi ingázók 
keres kön belüli arányai között.  

4. táblázat 
Az egyes településeken él erdélyi foglalkoztatottak össze-

hasonlítása az összes foglalkoztatottal az ingázás terén (2001)  

Ingázók  
(az aktív 

keres kön 
belül) 

Ingázók (az 
erdélyi aktív 
keres kön 

belül) 
Település 

Aktív 
keres k 

(f ) 
F

 

% 

Erdélyi 
aktív 

keres k 
(f ) 

F

 

% 
Békéscsaba 25940

 

2117

 

8,2

 

284

 

17

 

6,0

 

Dévaványa 2384

 

578

 

24,2

 

17

 

2

 

11,7

 

Mez berény 3410

 

1088

 

21,9

 

24

 

7

 

29,2

 

Sarkad 2985

 

1276

 

42,7

 

68

 

26

 

38,2

 

Vészt

 

1924

 

508

 

26,4

 

54

 

11

 

20,4

 

Doboz 1361

 

790

 

58,0

 

24

 

13

 

54,2

 

Kétegyháza 1188

 

612

 

51,5

 

38

 

11

 

28,9

 

Lökösháza 607

 

205

 

33,8

 

14

 

6

 

42,8

 

Szabadkígyós 993

 

670

 

67,5

 

9

 

4

 

44,4

 

Telekgerendás

 

594

 

260

 

43,8

 

7

 

1

 

14,3

 

Újkígyós 1909

 

668

 

35,0

 

20

 

4

 

20,0

 

Összesen 43295

 

8772

 

20,3

 

559

 

102

 

18,2

 

Forrás: ORFK és települési nyilvántartások alapján saját munka     
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Egy település (Doboz) kivételével az erdélyi 

foglalkoztatottaknak kisebb része ingázik, mint az összes 
keres nek, ami összefügghet az erdélyiek tudatos 
településválasztásával. Jelent s eltérések két településnél 
figyelhet k meg. Telekgerendáson a falu egészéhez képest 
lényegesen kevesebb erdélyi ingázik, ami azzal magyarázható, 
hogy 7 keres b l 5 orvos vagy tanár és k általában azért 
telepedtek le az adott településen, mert ott hosszú távon 
biztosítva látják a megélhetésüket. Kétegyházán pedig sok 
ingázásra kényszerül erdélyi továbbvándorolt, illetve 
néhányan visszaköltöztek Romániába, ezért viszonylag 
alacsony az erdélyi ingázók aránya. Felt n , hogy a helyben 
munkájukat elveszt bevándorlók egy rész 60 évnél fiatalabban 
vált nyugdíjassá. Ebben a faluban összesen hatan. Közülük 
néhánynál bizonyára az ingázás vagy a munkanélküliség 
elkerülését jelentette a korai nyugdíj. A 11 településen 20 ilyen 
(60 év alatt nyugdíjba vonuló) személy található.   

A nemi megoszlás településenkénti ingadozása 2004-ig 
sem mérsékl dött, de a 11 település átlagában n tt a n k 
aránya, és elérte a megyei átlagot. Ennek oka, hogy a 
továbbvándorlók között valamivel több férfi volt. A 
településenkénti különbségek hátterében az egyes falvak 
foglalkozási lehet ségei állnak, mivel ezek er teljesen 
befolyásolják a n tlenként vagy hajadonként érkez k számát.   

Az egyes településeken maradók közül 32% költözött új 
lakásba, házba. Ez az arány a városokban, különösen 
Békéscsabán lényegesen nagyobb volt. A településeken belüli 
lakhelyváltást foglalkozási kategóriánként vizsgálva 
megállapítható, hogy els sorban a diplomások költöztek új 
helyre.  

A 11 település fontosabb adatait összegezve az alábbi 
tényeket lehet megállapítani: 

 

1990-hez képest 2001-ig n tt az erdélyiek száma. 

 

Az 1998-ig bevándorlók jelent s része 2004-ben már nem 
élt a letelepedés helyén. 

 

1998 után már kevés bevándorló érkezett. 

 

Az erdélyi áttelepültek közösségén belül a vizsgált 
id szakban természetes szaporodás volt. 
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A teljes helyi lakossággal összevetve az erdélyieken belül 
több a 20-59 éves, illetve kevesebb az ennél fiatalabb és 
id sebb személy. 

 
Az egyes települések, erdélyieket vonzó és megtartó 
képességének különbségei a települések nagyságával, 
földrajzi helyzetével, munkahely-ellátottságával, illetve az 
ott lév lakások számával és árával is indokolhatók. 

 
A továbbvándorlók között több férfi, egyedülálló személy, 
illetve 20-39 éves személy volt, mint a helyben 
maradóknál.  

3. A diplomások számának és összetételének változásai 1998 
és 2004 között   

Az erdélyiek áttelepülés utáni változásait vizsgáló 
kutatásba bevont 11 településre 1998. február végéig 1082 
bevándorló költözött. Közöttük 101 diplomás, akik az összes 
bevándorló 9,3%-t tették ki. Ez némileg magasabb arány, mint 
az egész megyében letelepedett erdélyiek esetében. A 2004-ben 
a 11 településen él aktív keres ként dolgozó diplomások 
aránya alig változott, mindössze 9,7%-ra n tt.  

Számuk viszont 101 f r l 83 f re csökkent. Ennek 
legfontosabb oka az elvándorlás volt, de néhányan nyugdíjba is 
vonultak, illetve egy személy meghalt (8. ábra).  

1. ábra 
Az 1998-ig letelepedett erdélyi diplomások megoszlása az éle-
tükben 2004-ig bekövetkezett legfontosabb változások alapján 

(N=101f ) 

62,40%
6,90%

29,70%

1,00% Helyben
maradt

Nyugdíjba
ment

Elköltözött

Meghalt

Forrás: saját felmérés 
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Az 1998-ig átköltöz aktív diplomások számának 

csökkenését némileg ellensúlyozta 20 újabb diplomás személy 
megjelenése az érintett településeken, akiknek fele 1998 és 
2004 között érkezett, illetve az, hogy tíz korábban bevándorló 
fiatal Magyarországon szerzett diplomát.  

Ez utóbbiak száma még több is lehetne, hiszen a 11 
településen él erdélyi fiatalok közül további 26 szerzett a 
bevándorlás után diplomát, de k elköltöztek. Velük az aktív 
keres ként dolgozó diplomások száma a továbbvándorlások és 
nyugdíjazások ellenére is n tt volna, így az értelmiségiek 
száma csökkent, de a bevándorlókon belüli arányuk kis 
mértékben még n tt is. A létszám- és arányváltozások 
kiszámításához szükséges adatok nagy része a rend rségi 
nyilvántartásban megtalálható, az ORFK pedig az 1964 és 
1998 között érkez és letelepedési engedélyt kér személyek 
adatait rögzítette. A hivatalos regisztráció alapján készült 
számítások ezért két esetben korrekcióra szorulnak. Egyrészt az 
1998 után érkezett 10 diplomás közül egy már 1993 óta 
Magyarországon élt, de csak kés bb kért letelepedési 
engedélyt. Másrészt a 11 településen a Békéscsabán él 
erdélyieknek köszönhet en 8 olyan személyt is találunk, akik a 
2. világháború után érkeztek a megyébe. Közülük hatan itt 
szereztek diplomát és ma is aktív keres k. Velük együtt a 
diplomások aránya már 10,2%-ra n , de a 23 és 60 év közötti 
korosztályon belül már 15,8% az arányuk. A 11 településen él 
teljes lakossággal történ összehasonlításra a 2001. évi adatok 
esetén nyílik lehet ség. (5. táblázat)              
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5. táblázat 

A diplomások aránya a lakossághoz viszonyítva az egyes 
közösségekben (2001)  

Diplomások 
aránya Vizsgált 

populáció

 
Létszám  

(f ) 
(lakónépesség)

 
Foglalkozta-

tottak 
száma 

Diplom-
ások 

száma

 
a fogl.-on 

belül 
Békés 
megye 
lakossága

 

397791 125151 17473 13,90% 

A 11 
vizsgált 
település 
lakossága

 

127888 43295 6858 15,80% 

A 11 
vizsgált 
település 
erdélyi 
lakossága

 

864[1] 401 91 20,60% 

Forrás: saját felmérés   

A 5. táblázat alapján az erdélyiek között magasabb a 
diplomások aránya, mint a vizsgált települések összlakosságán 
belül. Az orvosok, pedagógusok diplomásokon belüli magas 
arány (67,1%) a 2004-ben még eredeti lakóhelyén él 
értelmiségieken belül tovább n tt (68,1%), igaz csak csekély 
mértékben, mert az utóbbi években az önkormányzatok néhány 
helyen már csökkentették a pedagógusok számát. Az új 
diplomások (az 1998 után érkez k és a Magyarországon 
diplomát szerz k) foglalkozás szerinti összetételében már 
jelent s változás figyelhet meg. A fiatalok többsége már jogi, 
közgazdasági, pénzügyi és más divatos pályákat választott.     

                                                

 

[1] A 2. világháború után érkezett még Békéscsabán él személyekkel 
együtt  
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Konklúziók   

Az eddig felsorolt megállapítások összegzéseként 
megállapítható, hogy számos hasonlóság mutatható ki a 
magyarországi és a Békés megyei migráció között, de 
eltérések, Békés megyei sajátosságok is találhatóak (pl. a 
diplomásokon belül a többi megyéhez képest is sok az orvos és 
pedagógus). Az áttelepültek jelent s része új otthonra lelt a 
megyében, de feln tté váló gyerekeik közül sokan az ország 
más területein találnak megélhetést.    

Felhasznált irodalom:  

 

Hárs Á. (2001): Népességmozgások Magyarországon a XXI. 
század küszöbén  
In: Lukács É.  Király M. (szerk.)  
Migráció és Európai Unió, Budapest: Szociális és Családügyi  
Minisztérium, 64 p. 

 

Szatmári I. (2001): Gyula török megszállásától a Rákóczi 
szabadságharc végéig  
In: Erdmann Gy. 

 

Havassy P. (szerk.), Békés megye képes  
krónikája. Békéscsaba, Békés Megyei Közgy lés, pp 89-91 

 

Tóth Pál P. (2004): Egy évtized után (A Magyarországot érint 
nemzetközi vándorlás 1990 és 2000 között),   
In: Cholnoky Gy. (szerk.)  
Kisebbségkutatás, 2004. 4. sz., pp 598-626 

 

Varga E. Á. (1996): A nemzetiségek iskolázottsága Romániában az 
1992. évi népszámlálás idején  
Statisztikai Szemle, 1996. 4. sz., pp 332-351 

 

Román és magyar népszámlálási adatok 

 

ORFK nyilvántartás              
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SIMON SÁNDOR  

Innovációs intézmények a békés megyei vidékfejlesztésben - 
esettanulmány   

Azok a gazdasági ágazatok, amelyek f ként a természeti 
er források hasznosítására épülnek, a vidékfejlesztés 
szempontjából stratégiai jelent ség ek. A gazdasági 
fejl déshez gyakran többlet er forrás bevonása helyett azok 
hatékonyabb elosztása is elegend . E megközelítés túlmutat a 
neoklasszikus, neoliberális közgazdasági elméletek megszokott 
alkalmazásán, és az intézményi háttér fejlesztésére hívja fel a 
figyelmet.  

A tanulmány egy korábbi az MTA Regionális Kutatások 
Központja Alföldi Tudományos Intézete Békéscsabai Osztályán 
2004-2005-ben az irányításommal végzett, a békés megyei 
élelmiszergazdaság intézményi rendszerét fejleszteni hivatott 
kutatás eredményeit foglalja össze. A kutatásban szerepet 
kapott sok országos, s t, nemzetközi tapasztalattal, 
ismeretekkel rendelkez kutató, megyei szakért . A több száz 
kérd ív és a gyakorlati szakemberekkel készített számtalan 
interjú is a Békés megyére adaptált, specifikus 
intézményfejlesztési modell kidolgozását célozta meg.  

1. A megyei élelmiszergazdasági intézményrendszer    

Magyarországon a vidék gazdasága történelmi 
szempontból is nagy kihívás el tt áll. Különösen Békés megye 
lehet erre szemléletes példa. Mivel Békés megye gazdaságának 
jelent s foglalkoztatója az élelmiszergazdaság, valamint az 
olyan járulékos gazdasági ágazatok, amelyek f ként a 
természeti er források körül épültek ki (pl. idegenforgalom, 
falusi turizmus, fürd turizmus, ökoturizmus, lovas turizmus), 
ezeknek a vidékfejlesztés stratégiájának megfogalmazásánál és 
programjai kialakításánál megkerülhetetlen és meghatározó 
szempontoknak kell lenniük. (Elek, Kulifai, 1997)  

Mivel sok esetben az élelmiszergazdaság és a hozzá 
köt d beszállító, szolgáltató és feldolgozó ágazatok egyes 
szerepl i sokkal nagyobb 

 

míg mások sokkal kisebb 

 

eszközparkkal, tudásbázissal rendelkeznek, mint amelyre 
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szükségük van, intézményfejlesztési, szervezési 
tevékenységgel hatékonyan növelhetjük a vidékfejlesztés 
sikerét. Az MTA Regionális Kutatások Központja Alföldi 
Tudományos Intézete Békéscsabai Osztályán a témavezeté-
semmel m ködött kutatócsoport céljául t zte a nyugat-európai 
intézményi minták tanulmányozását, valamint a helyi 
sajátosságokhoz való igazodást is kiemelten fontosnak tartotta. 
A kutatásban szerepet kapott sok országos, s t, nemzetközi 
tapasztalattal, ismeretekkel rendelkez kutató, megyei szakért . 
A több száz kérd ív és a gyakorlati szakemberekkel készített 
számtalan interjú is a Békés megyére adaptált, helyspecifikus 
intézményfejlesztési modell létjogosultságát er sítette meg. 
(MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály, 2005) A kutatás a 
Békés Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati úton elnyert 
támogatását is megkapta.   

Tekintsük át a megyei agrárintézményrendszer 
rendszerváltás utáni fejl dését! Az 1990-es évek gyökeresen 
megváltoztatták a tulajdoni viszonyokat a mez gazdaságban. A 
nagyüzemek helyébe kisméret gazdaságok léptek, ehhez 
társult egy jelent s tömegnek a mez gazdaságba történ 
visszaáramlása. A termel k kiszolgáltatottságát fokozta, hogy a 
korábbi szervezett értékesítési rendszer széthullott. A 
mez gazdasági termel k az állami ipar és kereskedelem 
privatizációja során nem tudtak tulajdont szerezni. Az 
agrártermelés vertikumában teljessé vált az érdekellentét az 
alapanyag-termel és a feldolgozó-felvásárló szervezetek 
között. A kiszolgáltatottságot a termel k összefogása, 
szövetkezése tudta volna csökkenteni. Erre megvolt a 
folyamatos politikai biztatás, de a jogi és a közgazdasági felté-
telrendszer már nem volt ilyen egyértelm , és elriasztott a 
meglév szövetkezetek kálváriája. 1999-t l az új típusú 
szövetkezetek konkrét támogatást kaphattak, de ennek mértéke 
inkább csak jelképes volt, feltételrendszere pedig nem volt 
eléggé célzott.  

A nagyüzemi rendszer felbomlása, a több tízezer önálló 
szerepl megjelenése a piacon és az ügyintézésben komoly 
túlterhelést jelentett az agrárintézmény-rendszer számára. 
Megalakultak a megyei földm velésügyi (FM) hivatalok, 
amelyek a kormányzat céljait képviselték a megyékben, 
valamint az agrárpolitikai célok jogszabályi megjelenése után 
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azok végrehajtásában is részt vettek. A településenként 
rendelkezésre álló falugazdász feladata lett, hogy eljuttassa a 
kormányzati szándékot, a gazdálkodókhoz, valamint 
összegy jtse, és továbbítsa a szakigazgatás felé az ágazati 
problémákat. A falugazdász körzetközpontokban már a 
támogatási kérelmek feldolgozása is lehet vé vált. Az ország 
európai uniós csatlakozásával megjelent Mez gazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltsége f ként azzal a 
céllal, hogy az unió felé egy átlátható és biztonságos 
támogatásközvetít rendszer jöjjön létre.  

Az intézményi rendszer nem állami részének alapját 
képezik f ként a következ szervezetek: a Mez gazdasági 
Szövetkez k és Termel k Országos Szövetsége, a Gazdakörök, 
a Terméktanácsok valamint az Agrárkamara. E szervezetek 
tagjaiknak szakmai és egyéb érdekérvényesítési segítséget 
nyújtanak, országos vagy megyei szinten, illetve a nagyobb 
településeken m ködnek. A nagyüzemek érdekképviselete 
általában hatékonyabb, mint a kis- és közepes vállalakozásoké. 
A kisebb vállalkozások az ágazati illetve üzleti információhoz 
is a keresleti piac törvényszer ségei miatt nehézkesebben 
tudnak hozzá jutni.  

Az id szak mérlegét megvonva megállapítható, hogy a 
korábbi nagyüzemi integrátori rendszer szétesésével a 
kiszámítható piaci viszonyok megsz ntek, az átmeneti 
anarchikus viszonyok után a termékpályák újkelet 
integrátoraiként a legsikeresebben a multinacionális vállalatok 
lépnek fel. Ezen vállalatok számára nincs jelent sége azon 
közjavak megtermelésének, melyeket olyan termelési, 
fogyasztási és t keallokációs közösségek termelnének meg, 
melyek tagjai helyben élnek. Ezt a folyamatot er síti a 
termékpályák záró szakaszain gyakran kialakuló oligopol 
helyzet. Az ország európai uniós csatlakozásával eddig nem 
sikerült sem a társadalmi sem a gazdasági kohézió er sítése. A 
nyugati példák is azt mutatják, hogy az intézményrendszer 
fejlesztésével lehet javítani a 

 

transznacionális gazdasági 
folyamatokban esélytelenebb 

 

helyi gazdasági szerepl k 
helyzetén.    



  

91

 
2. Vidékfejlesztés és piaci önszabályozás   

A vidéki 

 
és gyakran nehezebb helyzetben lev 

 
közösségek gazdasági esélyeit gyengíti a piac önszabályozó 
képességének változékonysága. A robbanásszer en fejl d 
technika újabb és újabb vívmányai lerövidítik a termék 
életciklusokat. A piaci szerepl kt l elvárható racionális 
döntéshozatalt sokszor meggátolják a szükséges 
információkhoz való hozzájutás nehézségei. (Williamson, 
1985) E nehézségek a magyarországi mez gazdasági 
intézményi, szervezeti rendszer fejl désére is rányomták 
bélyegüket. (Kispál-Vitai, 2006) Coase kimutatta, hogy a piaci 
verseny csak akkor tökéletes, ha nincsenek tranzakciós 
költségek. (Coase, 1980) A globalizáció és a fejl dés hatására a 
piacon egyre több extern gazdasági hatás érvényesül, 
melyeknek a gazdasági döntéshozatalba történ bevonását a 
piaci szerepl k joggal igénylik.  

A gazdaságilag periférikus térségek kialakulása gyakran 
köt dik a rurális térhez. A rurális térségek gazdaságában az 
urbanizált térségekével szemben kiemelked en sok extern 
gazdasági hatás érvényesül. E folyamat legmeghatározóbb okai 
a következ k: 

 

a piaci szerepl k közötti információcsere lehet ségei, 
helyszínei (intézményei) korlátozottabbak, 

 

az er söd piaci verseny egyre nagyobb és fejlettebb 
szállítási kapacitásokat, komplexebb logisztikai 
koordinációt igényel, 

 

a rurális térben a kisebb hozzáadott értéket adó, energia- és 
anyagigényesebb ágazatok telepednek meg,  

 

a piaci szerepl k innovációs motiváltsága, motiválhatósága 
kisebb a városi térségekéhez viszonyítva, 

 

a rurális térségekben él k számára sokkal sürget bb feladat 
gondoskodni a természeti er forrásokról (pl. 
természetvédelem, természeti-katasztrófa védelem).  

Egyes, a rurális térhez köt d ágazatok (pl. 
mez gazdaság, túrizmus) er teljesen függnek természeti 
er forrásoktól. A mez gazdasági termelés jellegében 
jelent sen különbözik a gazdaság többi szektorától. A 
vállalkozói t ke el nyben részesíti a nagy hozzáadott értéket 
adó iparágakat vagy a szolgáltatásokat a viszonylag szerényebb 
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anyagi hasznot hozó mez gazdasággal szemben. Mivel ezek a 
t két jobban vonzó ágazatok helyileg els sorban a városokhoz 
köt dnek, a vidék t keellátásában sem lesz elég hatékony a 
piaci koordináció, és a gazdasági leszakadás könnyen tartóssá 
válik. Hasonló okokból Békés Megyében sem m ködik a helyi 
megtakarításokat is összefogó, azt a helyi gazdaságba 
visszaforgató pénzintézeti rendszer. A beruházások ilyen 
jelleg finanszírozása többek közt azért is nehézkes, mert a 
hasonló gazdasági érdek összehangolt érvényesítése nem 
megszervezett. A vidék bankjának nevezett pénzintézet 
átalakulása inkább mutat a pénzintézeti szektoron belüli 
versenyképesség meger sítésének irányába, mint a speciálisan 
vidéki jelleg kidomborítása felé.  

A vidék gazdaságának szerepl i a termeléshez 
szükséges alapanyagok és szolgáltatások beszerzése, a 
késztermékek értékesítése esetében is kiszolgáltatottabb 
helyzetben vannak a piacon, mint a koncentráltabb piaccal 
rendelkez , s r bben lakott urbánus települések. Sokkal kisebb 
piaci választékkal kell beérjék, hiszen a forgalmazók közül 
kevesen vállalják (illetve magasabb haszonkulccsal) azt, hogy 
felmérjék a távolabb es vev kör igényeit, valamint kielégítsék 
azt megfelel színvonalon, garanciákkal, 
szervízszolgáltatásokkal stb. Ezt az ellentmondást nem tudták 
feloldani a Békés Megyében létrejött szövetkezeti vagy 
egyesületi jelleg szervez dések. A gyakran az állami, az 
önkormányzati érdektelenség miatt is küszköd szervezetek 
nem tudták tagjaik gazdasági szerepvállalását kell súllyal 
koordinálni, és ez magával vonta az általuk képviselt, a 
hátrányos helyzet kistérségekben sokaknak munkát is adó kis- 
és középvállalatok leépülését.  

3. Az intézményfejlesztés helye a gazdaságpolitikában    

A gazdasági életet nemcsak a piaci verseny 

 

mint 
egyetlen univerzális intézmény 

 

koordinálja, hanem 

 

többek 
között 

 

az önkéntes és hallgatólagos, vagy szerz désekben 
szabályozott egyezségek is. A gazdasági és társadalmi életben 
érvényesül , társadalmilag is elfogadott szabályokat, 
szokásokat és normákat nevezi a közgazdaságtan 
intézménynek. A közgazdaságtudomány egy viszonylag új ága 
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az új intézményi közgazdaságtan kiemelten foglalkozik az 
intézményfejlesztés közgazdaságtani elméleteivel és ezzel 
együtt az extern hatásoknak a gazdaság szerepl inek 
koordinációs kapcsolataiba történ bevonásával (North, 1992). 
A gazdaság intézményeinek a fejl désben betöltött kiemelked 
jelent ségét méltatja Nagy (Nagy 2002) is: véleménye szerint a 
jól m köd piacok kialakulása inkább a következménye a 
gazdasági fejl désnek, mint az oka.  

Az intézmények fejlesztése a b vült és b vül Európai 
Unió m ködtetésében is egyre fontosabb szerepet kap. Az 
Európai Unió közös versenypolitikája egyre inkább korlátozza 
az ágazatok és a vállalatok direkt támogatását, és ezzel 
felértékeli az infrastruktúra- és az intézményfejlesztés 
fontosságát. A térségi versenyképességet vizsgálva Lengyel I. 
kutatásaiban a hagyományos ágazati gazdaságfejlesztési 
szemlélettel szembeállítja az ún. klaszter típusút, melyben a 
klasztert alkotó vállalkozások együttes érdekéb l, a kooperáció 
els dlegességéb l és a verseny bizonyos korlátozásából indul 
ki az egymással teljes mértékben verseng piaci szerepl k 
hagyományos modelljével szemben. (Lengyel, 2003)  

Az Európa Tanács Agrár- és Vidékfejlesztési Kartája a 
vidékfejlesztés hatékony eszközként említi meg az 
intézményeket, és külön kiemelten a termel i, szakmaközi 
szervezeteket. (Council of Europe, 1996). Az ún. Cork-i 
nyilatkozat tartalmazza azokat az alapköveket, melyekre az 
Európai Unió integrált vidékfejlesztési politikája épül. E 
javaslatok testesültek meg kés bb a LEADER programban. Az 
ún Cork-i nyilatkozat javasolja a helyi és térségi 
önkormányzatok számára az együttm ködés el mozdítását az 
innováció, a technológia, a képzés, a kommunikáció, a közös 
kutatás, a tapasztalatcsere, a partnerség és a vidéki közösségek 
közötti hálózatépítés terén. (Rural Europe 

 

Future 
Perspectives Conference, 1996)   

A vidékfejlesztés magyarországi intézményrendszerét 
elemezve megállapíthatjuk, hogy létrejött a vidékfejlesztés 
vertikális hálózata, valamint az állami intézményrendszer 
mellett élnek a civilszféra országos, és kistérségi vonatkozású, 
a vidéki érdekeket megjelenít de a fejlesztéseket is segít 
szervezetek. Rechnitzer J. hangsúlyozza, hogy a vidékfejlesztés 
nem tárcafeladat kell legyen, hanem egy koordinatív, 
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sokszerepl s tevékenység , átláthatónak, stabilnak, az alulról 
jöv kezdeményezések, befogadójának kell lenni, s a 
kormányzati feladatokban és m ködésben nem alárendelt, 
hanem alkotó szerepet vállalva (Rechnitzer 2005).   

Az intézményfejlesztés távlatai az innovációs 
politikában mutatkoznak. A második Nemzeti Fejlesztési Terv 
stratégiai céljai között szerepel a kutatás-fejlesztés és az 
innováció gazdaságban betöltött szerepének er sítése, valamint 
modern infrastruktúrájának megteremtése, a fejlesztési pólusok 
létrehozása és meger sítése. A 2007 és 2013 közötti középtávú 
fejlesztési célokhoz köt dik a kis- és közepes vállalkozások 
jövedelemtermel képességének javítása, e célból kiemelt 
intézkedési tervként jelenik meg a kis- és közepes 
vállalkozásoknak szóló üzleti (tanácsadási, partnerkeres , 
üzletviteli) szolgáltatások fejlesztése, és a kis- és közepes 
vállalkozások közötti együttm ködések (különösen a regionális 
ágazati klaszterek, illetve a beszállítói hálózatok kialakítása) 
el segítése információs és tanácsadási szolgáltatások 
nyújtásával.   

A Nemzeti Fejlesztési Terv céljai jelennek meg a 
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalnak a regionális 
innovációs rendszer kialakításához kapcsolódó szerepében is. E 
cél érdekében kiemelt eszköz a tudás transzferben szerepet 
játszó intézmények fejlesztésének ösztönzése, az innovációban 
érdekelt intézmények és vállalkozások együttm ködésének 
segítése, a klaszterek kialakításának ösztönzése és a 
nemzetközi hálózatokhoz való hozzáférés támogatása. 
(Lippényi 2004) Szabó G. felhívja a figyelmet arra, hogy a 
világgazdaság szerkezeti változásai hatására olyan régi, bevált 
hálózatépít intézmények is képesek megújulni, mint a 
szövetkezet. (Szabó G., 2005)  

A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács 
területfejlesztési koncepciója az els számú fejlesztési 
prioritásként jelöli meg a versenyképes gazdasági szerkezet 
kialakítását, és ennek érdekében intézkedési programot javasol 
a vállalkozások fejl déséhez szükséges intézményi-szervezeti 
feltételek javítására , ezen belül kiemeli a beszerzési, 
értékesítési szövetkezetek, gépkörök alakítását. (MTA RKK 
ATI Békéscsabai Osztály, 1997)  
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4. A javasolt békés-megyei innovációs hálózat   

A megyei és kisebb részben országos szakemberekkel 
folytatott konzultációk, konferenciák, az egyes nyugat-európai 
szervezeti és intézményi minták tanulmányozása, a megyei 
gazdák körében végzett kérd íves felmérés tapasztalataira 
alapozva az alábbiak szerint jellemezhet az a független 
intézményrendszer, melyet a kutatómunka végén a tizenhat 
tagú kutatócsoport megvalósításra javasolt.  

4.1. Az innovációs központok feladatai   

A tervezett innovációs szervezet létrehozásának célja a 
megyei vidékfejlesztési és térségfejlesztési tevékenység 
segítése, a f ként az élelmiszergazdasághoz köt d helyi 
vállalkozások olyan megyei támogatása, ami nem feltétlenül 
közvetlen pénzkifizetést jelent, hanem technológiai 
fejlesztésekhez nyújt segítséget. A fejlesztések végrehajtásához 
szükséges anyagi er források és tudásbázis beszerzéséhez és a 
termel szféra rendelkezésére bocsátásához koncentrációs 
egységekre (innovációs központokra) van szükség, melyek 
egyrészt köt dnek a nemzeti és az európai uniós 
intézményrendszerhez, másrészt a helyi sajátosságoknak 
megfelel en továbbítani tudják a termel szféra felé a 
szükséges er forrásokat.  

Amint a tanulmány els fejezetéb l is kiderül, a megyei 
nem állami gazdasági intézmények hatékonysága gyakran 
kicsi, az állam által fenntartott intézményeknek pedig nem 
érdeke az egyes gazdasági szerepl k illetve csoportok kiemelt, 
tartós és hatékony támogatása. Általában igaz, hogy az 1990-es 
évek politikai rendszerváltásában érintett országokban 
nagyszámú és gyenge alkupozícióban lev piaci szerepl jelent 
meg, és az érdekük képviseletére, gazdasági tevékenységük 
koordinálására 

 

megfelel minta nélkül 

 

nem fejl dött ki 
megfelel számú hatékony, nem állami intézmény.   

A kérd íves felmérés eredményeként és a 
szakemberekkel történt interjúk, konzultációk során 
kristályosodtak ki az innovációs központok számára 
javasolható feladatok, melyek az alábbiakban foglalhatók 
össze: 
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a m ködési körzetben jelentkez innovációs igények 
közvetítése a kutatással, fejlesztéssel foglalkozó gazdasági 
szerepl k (pl. K+F vállalkozások, ügynökségek) felé, 

 
segítség a m ködési körzetben jelentkez innovációs 
eredmények elfogadtatásában, más felhasználók felé 
történ közvetítésében, jogvédelmében, 

 
tudásközponti szerep kialakítása oktatási, képzési, 

átképzési lehet ségek közvetítésével,  

 
technológiai, marketing, pénzügyi, jogi, adminisztrációs és 
forrásszerzési szolgáltatásokat nyújtó és igényl piaci 
szerepl k regisztrálása, tájékoztatása és az egymással 
történ kapcsolatfelvételük segítése,  

 

vidékfejlesztési és kiemelten az élelmiszergazdaság 
fejlesztését szolgáló adat- és információbázis létesítése, 
m ködtetése, karbantartása, az információk közvetítése, 

 

a központ vonzáskörzete számára tájékoztató, összeköt 
szerep vállalása a közigazgatási, fejlesztési szervezetek 
felé, 

 

termel i csoportok szervezésének segítése, számukra 
infrastruktúra-nyújtás (helység, technikai felszerelés stb.) 
és tanácsadás, 

 

határon átnyúló régiófejlesztési kapcsolatok ápolása, 
összefogása, 

 

forrásszerz tevékenység (pályázatok) folytatása a saját 
szervezet fejlesztéséhez.  

4.2. Az innovációs központok célcsoportjai   

A központok els dlegesen a kis- és középvállalkozói 
szférát tekintik célcsoportjuknak. A nagyvállalkozásokban 
általában célorientáltan tevékenyked bels egység felel az 
el bbi feladatokért, de a központok által képviselt gazdasági 
szerepl k együttes erejének növekedésével a nagyok számára 
is vonzó lehet az együttm ködés. A kis-és középvállalatok 
alkotják az a kört, amelyben a legkevesebb pénz jut 
innovációra akár technológiai, akár szervezeti, akár a 
marketing tekintetében, pedig a foglalkoztatást tekintve a vidék 
gazdasági fenntarthatósága szempontjából kiemelked 
fontosságúak. A nagyvállalkozások esetében 

 

f leg termékeik 
vagy szolgáltatásaik számára 

 

stabilabb felvev kört tudnak 
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szervezni e központok. E koordinációs tevékenység az 
agráriumhoz, a vidékfejlesztéshez, a térségfejlesztéshez köt d 
állami és egyéb non-profit intézmények munkáját is nagyban 
tudja segíteni. A tudásközpontok vidékfejlesztési célú 
tevékenységével kapcsolatos a szolgáltatások 
kedvezményezettje a teljes helyi társadalom.   

4.3. Az innovációs központok m ködése    

A kutatással összefügg szakmai megbeszélések és az 
áttekintett külföldi minták, a konzultációk tapasztalatai és a 
kérd íves felmérés eredményeképpen állítható, hogy a hálózat 
koncentrációs egységeit kb. 4-5 f m ködtetheti. A funkciók 
sokrét sége miatt 

 

a feltétlenül szükséges magasan kvalifikált, 
széles látókör általános agrárszakember és könyvel mellett 

 

alkalmazni kell olyan munkatársakat, akik rendelkeznek térség- 
és vidékfejlesztési tapasztalatokkal, menedzseri képességekkel, 
széles küls kapcsolatrendszerrel, közigazgatás ismeretekkel, 
EU-s ismeretekkel, nyelvismerettel. Az összes munkatárstól 
alapkövetelmény a helyben élés és a nagyfokú helyismeret.   

A szolgáltatásokat közvetít funkció a képzett bels 
munkatársak megléte mellett igényli a következ szakmai 
kompetenciákkal való üzleti célú kapcsolattartást: 
növényvédelmi szakmérnök, állatorvos, közgazdász, marketing 
szakember, jogász, adótanácsadó, pályázatíró, 
térségmenedzser, vidékmenedzser népm vel stb. A tervezett 
tudásközpontok tevékenységükben várhatóan nagyon eltér ek 
lesznek, hiszen a vonzáskörzetük természeti adottságaikban, az 
érdekelt szerepl k tekintetében, a termelési hagyományokban, 
az üzleti kapcsolatrendszerben nagyon különböznek.  

4.4. A megyei hálózat térbeli rendszere   

Az Európai Unióban a regionalizmus er södésével 
egyre er teljesebb a kistérségeknek mint a fejlesztés 
alapegységeinek a szerepe. Várható, hogy Magyarországon is 
kibontakozik és elmélyül ez a tendencia. Ennek jelei 
megmutatkoznak abban is, hogy a statisztikai kistérségekhez 
igazodnak a falugazdász és az agrárkamarai körzetek. 
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A fenti folyamatokhoz alkalmazkodva a tervezett 

hálózat koncentrációs egységeinek is a kistérségek 
központjaiban kell létrejönniük. Két kistérség kivételével 
(Sarkad és Békés) a kistérségi központok elhelyezkedése a 
könny elérhet séget tekintve megfelel (1. ábra). A Sarkadi 
kistérségben Sarkad mint telephelyi egység mellett 
elképzelhet például egy zsadányi alközpont létesítése is. 
Ugyanez megoldható a Békési kistérségben Békés és például 
Gyomaendr d viszonylatában is.  

A központok hatékony m ködését er síti a hálózati 
szervez dés. Ez megköveteli, hogy a megyében a 
koncentrációs egységek hálózatának legyen egy magja, egy 
szervez központja. Ezt indokolja, hogy: a hálózati elemek 
között szükséges egy folyamatos irányítás és koordináció, a 
regionális és országos szintekkel a kapcsolattartás egy megyei 
központ létét feltételezi, bizonyos esetekben és témakörökben a 
határon túlnyúló együttm ködés és általában a nemzetközi 
kapcsolattartás központi fellépést igényel.  

A Békés megyei hálózat központjának természetes 
módon Békéscsaba adódik. A megyeszékhely közigazgatási 
státusa, népességszáma, gazdasági-társadalmi szerepe, a megye 
térszerkezetében betöltött centrális helye kell en indokolja 
mindezt.  

4.5. Az innovációs szervezet finanszírozása    

A kialakítandó innovációs szervezet finanszírozása a 
jelen gazdasági környezetben a megvalósíthatóság 
szempontjából alapvet fontosságú. Az állam illetve az 
önkormányzatok által fenntartott létesítmények 
finanszírozásával kapcsolatban az utóbbi id ben felmerült az 
ún. Private Public Partnership (PPP) modell. Ez a 
finanszírozási mód alapvet en a nagyberuházás igény 
vállalkozások számára javasolható megoldás, olyan esetekben, 
melyekben a magánt ke hosszú távra bérbe kíván adni nagy 
érték eszközöket állami, illetve önkormányzati 
intézményeknek.  

A tervezett innovációs szervezetek költségei alapvet en 
a folyamatos m ködésb l származnak, a beruházásigény 
meglehet sen kicsi ahhoz, hogy a vállalakozói t ke számára 
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megérje a partneri szerepb l fakadó költségek vállalása. A 
magánt ke bevonása azért is problémás, mert nehezebb a 
hozzáférés az Európai Uniós közösségi támogatásokhoz.  

A hálózat finanszírozása tekintetében sokat ígér 
lehet ség az Európai Unió LEADER+ elnevezés

 
programja. 

Ez olyan kezdeményezés, amely segíteni kívánja a vidéki 
közösségek életmin ségének és gazdasági jólétének javítását. 
Magában foglalja az európai strukturális politikák eszközeit, a 
természeti és a kulturális értékek védelmét, a társadalmi-
gazdasági különbségek okozta problémák elleni harcot, 
valamint a perifériák és a vidéki területek felzárkózását.  

Olvasva a program célkit zéseit az el bbiekben 
megfogalmazott megyei multifunkcionális innovációs 
szervezetrendszer feladatai és m ködése nagyon sok helyen a 
LEADER+ kezdeményezéssel egybevág. Habár a LEADER+ 
program 2006-ban befejez dik, a szubszidialitás elvén nyugvó 
vidékfejlesztési célok megmaradnak, és esélyt adnak a 
tanulmányban bemutatotthoz hasonló innovációs szervezeti 
rendszerek fejlesztéséhez.                      
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1. ábra 

Szervezet- és intézményfejlesztés megyei területi koncepciója      

Forrás: MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály, 2005          
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LAKATOS VILMOS 

 
VIZDÁK KÁROLY  

Mez gazdasági családi vállalkozások szervezési 
sajátosságai Jász-Nagykun-Szolnok megyében  

Bevezetés, a vizsgálat célja   

A magyarországi mez gazdasági termelés pozíciójának 
er sítése az Európai Unióhoz való csatlakozás miatt a hazai 
agráriumnak folyamatos törekvése. A termelés jelenlegi és 
múltbeli helyzetét, a kihasználatlan lehet ségeket, az esetleges 
korlátokat feltárni a gazdasági elemzések els dleges feladata, 
mert az elkövetkezend évek termelését ennek tudatában lehet 
megalapozottan tervezni.   

Részletes vizsgálatainkat Jász Nagykun Szolnok 
megyére terjesztettük ki, különös tekintettel a megye 
mez gazdasági családi vállalkozásaira, azok 
feltételrendszerére, távlati elképzeléseire, ezáltal következtetve 
a megye mez gazdaságának fejlesztési lehet ségeire.  

1. A vizsgálat módszere   

A megye mez gazdasági családi gazdaságainak 
bemutatásához szükséges információkhoz a 2004-es évben 
kérd ív segítségével, interjú módszerrel jutottunk, amely 
mintegy 40 f - és mellékfoglalkozású gazdálkodó bevonásával 
történt.  

A vizsgálataink, kérdéseink kiterjedtek a gazda és a 
gazdaság f bb adataira, a tevékenység jellemz ire, 
technológiára, tárgyi feltételrendszerre, input-output 
viszonyokra, jövedelmez ségre, integrációs kapcsolatokra és a 
jöv re vonatkozó elképzelésekre, tervekre. A kérd íves 
felmérések adatait statisztikai ábrák segítségével tettük 
szemléletesebbé. Elemzésünket kiegészítettük a megye elmúlt 
évi mez gazdasági termelésére általánosan érvényes 
agrárkamarai beszámoló egyes részleteivel. 
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2. A kérd íves felmérés eredményeinek értékelése   

A kérd íves elemzésbe bevont családi gazdaságok 
megyén belüli területi elhelyezkedését és számát mutatja az 1. 
ábra. A felmérésbe több mint 50 családi vállalkozást vontunk 
be, de teljes kör en csupán 40 gazdaság adatait tudtuk 
elemezni.  

1. ábra 
A felmérésbe bevont családi gazdaságok  

elhelyezkedése és száma  

 

Forrás: Saját   

A gazdálkodók életkor szerinti megoszlását a 2. ábra 
szemlélteti. A felmérésbe bevont gazdálkodók többsége 
középkorú, a mez gazdasági tevékenységet (3. ábra) 4-9 éve 
kezdték meg. A családi gazdaság kialakításának id pontja 
els dlegesen nem az életkor függvénye, hanem a 
magyarországi mez gazdasági tulajdonviszonyokban 
bekövetkezett változások következménye.  

Mez túr 7 

Karcag 2 

Szolnok 2 

Jászberény 2 

Törökszentmiklós 8 

Kisújszállás 2 

Tiszaföldvár 2 

 

1

 

1

 

1

 

3

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1
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A vizsgált alföldi egyéni magángazdaságok vezet inek 
legmagasabb iskolai végzettség szerinti összetételének 
elemzése rámutat a szakismeret egyre növekv fontosságára, 
amely feltétele a gazdálkodási tevékenység 
eredményességének, sikeres folytatásának.  

Iskolai végzettség tekintetében figyelembe vettük a 
szakismeretek meglétét. Ennek megfelel en (4. ábra) a 40 
gazdálkodó közül mez gazdasági fels fokú végzettsége van 14 
f nek, mez gazdasági technikusi végzettsége kilenc f nek, 

A gazdák életkor szerinti megoszlása

20-30 év
5%

51-60 év
15%

61- év
10% 31-40 év

13%

41-50 év
57%

2. ábra

A gazdaságok megoszlása a tevékenység kezdetének 
ideje szerint

4-6 éve
37%

7-9 éve
38%

4 évnél korábban
5%

10 évnél 
régebben

20%

3. ábra
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szakmunkásképz t végzett hét gazda. A maradék 10 
gazdálkodó iskolázottsága igen eltér , de általánosan jellemz , 
hogy a mez gazdasági szakismereteket nem az oktatásban 
szerezték meg, a mez gazdasági tevékenységet szül i 
hagyományok és a lehet ségek miatt kezdték el.     

A mez gazdasági vállalkozásokat vizsgáltuk a 
foglalkoztatás és a vállalkozási forma szerint is (5. ábra). 
Egyértelm en kit nik, hogy f foglalkozásban végzett 
tevékenység esetén az egyéni vállalkozási forma választása 
dominál, mellékfoglalkozás esetén inkább az stermel i 
kategória szerinti adózási viszonyok a kedvez bbek. 
Természetesen a vállalkozási forma megválasztásánál dönt a 
gazdaság mérete, az abból származó bevétel és 
jövedelemtömeg mennyisége.       

A gazdák iskolai végzettség szerinti megoszlása

agrármérnök
20%

mg-i technikus
10%

mg-i szakiskola
18%

egyéb, nem mg-i
24%

mg-i 
gépésztechnikus

13%

mg-i 
gépészmérnök

15%

4. ábra



  

106

 
A mez gazdasági tevékenység foglalkoztatás és 

vállalkozási forma szerinti csoportosítása

0

5

10

15

F foglalkozás Mellékfoglalkozás
Egyéni vállalkozó stermel

5. ábra  

A gazdálkodók közül heten már nyugdíjasok, akiket 
ennek megfelel en mint mellékfoglalkozású gazdálkodókat 
kezeltünk.  

Az 1. táblázaton a gazdaságok területi méretkategóriák 
szerinti megoszlását tüntettük fel, kiegészítve a foglalkoztatás 
és a vállalkozási forma jellemz ivel. A 40 gazdaság közül 18 
foglalkozott növénytermesztéssel, vegyes profilú 
tevékenységet (növénytermesztés + állattartás) 22 gazdaságban 
folytatott.  

1. táblázat 
A vizsgálatba vont vállalkozások foglalkoztatás, vállalkozási 

forma szerinti bontása a területi méret függvényében    

Gazdaságok mérete, ha 

ha 05.jan 10.jún 20.nov 21-30 31-60 61-100 101-200 200 

M-F 3-0 01.febr 01.márc 04.márc 04.máj 04.márc 0-5 0-2 

-V 01.febr 2-0   0-1

 

2-1   0-1 2-1   2-2 3-2  3-1 1-2   2-2 0-5 0-2 

M = Mellékfoglalkozás F = F foglalkozás  
= stermelés  V = Egyéni vállalkozás   

A gazdaságok mindegyike rendelkezett saját 
földterülettel, ennek átlagos mérete 53,5 hektárt, 15 gazdálkodó 
átlagosan 51,1 hektár földet bérelt. A gazdaságok átlagos 
összes földterülete 72,7 hektárt tesz ki. Ez a méret egy egész 
család megélhetését már lehet vé teszi. 
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A gazdaságok 70%-a tervezi tevékenységének 

fejlesztését, b vítését. Ezt els sorban a hiányzó gépi 
berendezések beszerzésével szándékoznak megvalósítani. 60 
hektár területi méret felett jellemz a saját arató-csépl gép és 
több esetben a  magtisztítás-manipulálása iránti igény.  

A gazdálkodók jelent s részben vásárolt inputokra 
alapozzák a termelést, kivételt a vegyes profilú gazdaságok 
képeztek, ahol az állattok takarmányozását szinte 
kizárólagosan saját el állítású takarmánnyal valósították meg.   

Mind a beszerzésre, mind az értékesítésre jellemz a 
szerz dések kötése. Az értékesítési szerz dések megítélése 
vegyes volt.   

Több gazda említette a felvásárló cégek monopol 
helyzetét és az abból származó gondokat: "nyomott" 
felvásárlási árak, túlzott min ségi követelmények.  

Az integrációs kapcsolatok az elmúlt évekhez képest 
el térbe kerültek, de a gazdák szerint is még több lehet ség 
rejlik a gépkörökben, a termeltet -szolgáltató társulásokban, 
szövetkezésekben.  

A gazdálkodók jöv képe összességében bizakodó, ezt 
jelzi a gazdasági tevékenység b vítése, szinten tartása, egyikük 
sem tervezi a gazdaság leépítését, megszüntetését. 
Változó az európai uniós tagság megítélése, de a többség 
tevékenységének folytatását a megnöveked min ségi 
követelmények és az országba beáramló külföldi 
mez gazdasági és élelmiszeripari termékek miatt 
veszélyeztetve látja. 
A gazdálkodók a kormánytól továbbra is a tevékenységük 
eredményességét javító intézkedéseket várnak el, illetve az 
ezzel kapcsolatos meglév törvényeket, szabályozókat 
kritizálják. Az adók szintjét egyre kevesebben bírálják, de 
szinte mindenki megemlítette a támogatások felvételének 
nehézkességét, a túlzott adminisztrációt.        
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Összegzés   

Jász-Nagykun-Szolnok megye mez gazdasági termel i 
az elmúlt években gazdasági és természeti katasztrófák 
hatásával találták magukat szemben. Mindennek ellenére 
általánosságban megállapítható, hogy részben érdekb l, 
részben kényszerb l a mez gazdasági tevékenységet a gazdák 
többsége szinten kívánja tartani, illetve fejlesztést tervez.  

A termel k a gazdaságpolitikától, a kormányzattól 
igénylik a gazdálkodás feltételeinek javítását, kiszámíthatóbb 
és kevesebb kockázatot magában rejt feltételrendszer mellet 
kívánják tevékenységüket végezni.  

Az európai uniós csatlakozás megítélése továbbra is 
kett s: egyfel l a gazdák lehet séget látnak a piacok 
b vítésére, de többen fenyegetésként veszik a nyugat-európai 
cégek magyarországi piacszerzésének fokozódását.   

Felhasznált irodalom:  

 

Vizdák K. 

 

Lakatos V. 

 

Király J.  Kis Z.: Növénytermeszt 
magángazdaságok tevékenységének elemzése. III.   
Alföldi Tudományos Tájgazdálkodási Napok  
Mez túr. 2002. 3. kötet 156- 162.p.  

 

Lakatos V.-Király J.: Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyéni 
gazdaságok jellemz i a 2003-as évben IX.   
Nemzetközi Agrárökonómiai Tudományos Napok  
Gyöngyös, 2004. 51.p. + CD ROM  

 

Lakatos V.: Jász-Nagykun-Szolnok megyei egyéni gazdaságok 
jellemz i a 2003-as évben  
Körös Tanulmányok, 2004. 96-105.p.            
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PATAY ZOLTÁN   

A portfoliómenedzsment egyik feladata és annak megoldása   

A téma aktualitását azzal jelzem, hogy szakemberek a 
gazdaság alapvet problémáit társadalmi vetületben gyakran a 
lakosság befektetési szokásaival hozzák kapcsolatba, s 
utóbbiaknak más országokra is kiterjesztett vizsgálata során 
fogalmazódott meg az a megállapítás, hogy a magyarok 
megtakarítási és befektetési kultúrája a legelmaradottabb egész 
Európában 8. A megállapítás 

 

szerintem 

 

még akkor is 
túlzott , ha a cikk anonim szerz je Európa alatt az EU 

tagállamait felölel térséget érti. Tény azonban, hogy a helyzet 
egyáltalán nem megnyugtató, és javítására az utóbbi id ben 
komoly kormányzati törekvések is utalnak, melyeket az a 
határozott cél testesít meg, miszerint már ebben a ciklusban 
bevezetésre kerül az alapvet pénzügyi és gazdasági ismeretek 
középszint oktatása.   

A témához szorosan f z dik az általam korábban 
kifejtett gondolat és szándék ([1], [2]), s az alábbi modellek 
többségének kapcsán els sorban 

 

itt is az operációkutatási 
módszerek széleskör

 

alkalmazhatóságát hangsúlyozva 

 

a 
szimplex módszer közkincs-érték ségre való jogosultságát 
igyekszem alátámasztani.   

Befektetések optimalizálási problémájának szemlélteté-
sére tekintsük az alábbi feladatokat.  

A. Egy bank 500 000 eurót tervez befektetni kötvényekbe ill. 
autóvásárlási, lakás- és személyi kölcsönökbe.  Az éves fix 
kamathozam az egyes befektetésekben a következ : 10% a 
kötvényekb l, 13% az autóvásárlási, 16% a lakás- és 20% a 
személyi kölcsönökb l. A lehet legjobb portfolió 
kiválasztására törekedve, a banki menedzsment biztosítani 
akarja, hogy a befektetésekre teljesüljenek bizonyos okokból 
adódó el írások.      

                                                

 

8 http://www.tozsdeforum.hu (2005. 09. 27.) 

http://www.tozsdeforum.hu
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Ezek az alábbiak: 
1. A személyi kölcsönökre szánt összeg nem lehet nagyobb, 

mint a kötvényekbe fektetett összeg. 
2. A lakáskölcsönökre szánt összeg nem lehet nagyobb, mint 

az autóvásárlási kölcsönökbe fektetett összeg. 
3. Személyi kölcsönökre legfeljebb a teljes befektetetési 

összeg egynegyedét szabad szánni.   

Felírjuk a feladat matematikai modelljét.   

Ha x1 a kötvényekbe, x2 az autóvásárlási kölcsönökbe, x3 a 
lakáskölcsönökbe és x4 a személyi kölcsönökbe fektetend 
összeg részaránya az 500 000 eurón belül, akkor a modell a 
következ :  

1 2 3 4

4 1

3 2

4

1

4 1

0

x x x x

x x

x x

x

x

   

1 2 3 4( ) 10 13 16 20 maxf x x x x x .  

Hallgatói szinten gondolva, az LP feladat kézi megoldásának 
kezd szimplex-táblája az alábbi:   

1. x1 x2 x3 x4 b  
1u

 

1 [1] 1 1 1  
u2 -1 0 0 1 0 ... ...

 

u3 0 -1 1 0 0  
u4 0 0 0 4 1  
-z 10 13 16 20 0  

z

 

1 1 1 1 0  
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A négy lépésben kapott végs   

5. u4 1u

 
u3 u2 b 

x2 0,25

 
0,5

 
0,5

 
0,5

 
0,25

 
x4 0, 25

 
0 0 0 0, 25

 
x3 0,25

 
0,5

 
0,5

 
0,5

 
0,25

 
x1 0, 25

 
0 0 -1 0, 25

 
-z 0,25

 
14,5

 
1,5

 
4,5

 
14,75

        

tábla alapján megállapíthatjuk, hogy az LP feladat egyetlen 
megoldása:   

       x0 0,25; 0,25; 0,25; 0,25 *,  fmax =  f(x0)  = 14,75.   

Ennek értelmében a befektetésre tervezett összegb l 
származó éves kamathozam akkor lesz maximális (14,75%-
nyi, azaz 73750 euró), ha a bank a négyféle befektetés 
mindegyikére 125 ezer eurót szán.   

B. Négyféle 

 

most kibocsátott 

 

azonos futamidej kötvény 
bármelyikéb l akármennyit van lehet ségünk vásárolni, és 
befektetési célra 1 millió forint áll rendelkezésünkre. Az alábbi 
adatok és feltételek figyelembe vételével maximalizálni 
szeretnénk a kötvénybefektetésekb l származó várható 
nyereségünket:  

Hozamok (%) 

Futamid re összesítve Futamid

 

Kötvények 

várható garantált els évében 

1K

 

13 6 3 

 

2K

 

8 8 4 

 

3K

 

12 10 7 

 

4K

 

14 9 9 
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1. A portfolió nyeresége a legrosszabb esetben is legalább 

olyan legyen, mint a 2K  kötvényé. 

2. A portfolió hozama a futamid els évében legalább 6% 
legyen. 

3. Egyféle kötvénybe a teljes összegnek legfeljebb 40%-át 
célszer befektetni.   

Miel tt megadnám a feladat modelljét, a feltételeknek 
eleget tev végtelen sok portfolióválasztási lehet ség közül 
kitérek kett re.   

Ha olyan portfoliót választanánk, amelyben a négy 
kötvény azonos (egynegyed-egynegyed) részarányban 
szerepelne, akkor várható nyereségünk 11,75% lenne.  

A feltételeknek akkor is eleget teszünk, ha olyan 3-
komponens portfoliót választunk, amelyben a 1K  kötvény 400 

ezer forint összegben, a 3K

 

és a 4K

 

pedig 300-300 ezer forint 

összegben van jelen. Ekkor viszont a várható nyereségünk 13% 
lesz.  

A 13% mellesleg éppen a 1K

 

kötvény várható hozama. 

A 1K

 

kötvény legrosszabb hozama azonban 6%, míg a 3-

komponens portfolió hozama legrosszabb esetben is legalább 
8%.  

Csupán e szempontot nézve is érdemesebb a 3-
komponens portfoliót választani, mint kizárólag 1K

 

kötvényt 

vásárolni a befektetésre szánt pénzünkért.   
Újabb összehasonlításokkal mérlegelhetnénk a 

lehet ségeket tovább, de ilyen úton reménytelen keresni a 
legnagyobb várható nyereséget eredményez portfoliót.  

A legjobban akkor járunk el, ha megadjuk a 
matematikai modellt és elvégezzük annak vizsgálatát.  

Legyen ix

 

a iK

 

kötvény részaránya a keresend portfolióban 

1;2;3;4 .i  A feladat matematikai modellje az alábbi:  
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1

2

3

4

1

6 8 10 9 8

3 4 7 9 6

0, 4

0, 4

0, 4

0, 4

0

x x x x

x x x x

x x x x

x

x

x

x

x

  

1 2 3 4( ) 13 8 12 14 max.f x x x x x

   

A kapott LP feladat (kézi és számítógépes) vizsgálata 
során kiderül, hogy maximális (13,2%), a várható hozama 
annak a 3-elem portfoliónak, amely  200 ezer forint 
összegben tartalmazza a 3K kötvényt, 400 ezer forint 

összegben a 1K -et, s ugyanilyen (400 ezer forint) összegben a 

4K -et.  

C. Tekintsük most a fenti táblázat utolsó oszlopában megadott 
számbeli értékeket az egyes kötvények hátralév 
átlagidejének.   

Mivel a hátralév átlagos futamid kötvények 

 

és 
kötvényekb l álló portfoliók 

 

esetében, azok 
kockázatosságának jellemzésére használt mér szám, ezért ez a 
mutató a befektetési döntéseknél fontos szerepet játszik. 
Ugyanis, minél nagyobb a hátralév átlagos futamid , annál 
kockázatosabbnak tekinthet az adott kötvény, illetve kötvény-
portfolió.  

Emiatt van értelme tárgyalni azt a feladatot is, amely a 
fentebb megfogalmazottól annyiban tér el, hogy az adott 
táblázat utolsó oszlop-adatainak újabb értelmezésében a 2. 
feltétel helyett az alábbi természetszer en adódó feltételt 
rögzíti:  

A portfolió hátralév átlagideje legfeljebb 6 év legyen.  
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Ez a feltétel a feladat modelljében 

 
a fentebb felírt modell 

harmadik feltétele helyett  a  

1 2 3 43 4 7 9 6x x x x

  
egyenl tlenség formájában tükröz dik.   

Mell zve a hosszadalmas (és id igényes) kézi 
számításokat, most a számítógépes vizsgálatra hivatkozva 
megállapítható, hogy az új feltételrendszer feladat megoldását 
az  

*

0 0max0, 4; 0; 0,3; 0,3 , ( ) 13x f f x

  

eredmény jelenti, amelynek értelmében az újabban keresett 
kötvényportfolió várható hozama akkor lesz maximális (most 
13%), ha a portfolió megint 3-elem és olyan, amelynek nem 
szabad tartalmaznia a 2K

 

kötvényt, de összetételében az el bb 

kapott optimálistól abban tér el, hogy más részarányokban kell 
tartalmaznia a többi három kötvényt.  Ebben az optimális 
portfolióban a 1K  kötvénynek 400 ezer forint összegben, a 3K -

nak és a 4K -nek pedig 300 

 

300 ezer forint összegben kell 

megjelennie.  
Csupán érdekességként jegyzem meg, hogy ez a 

portfolió a kezdetben próbaszer en latolgatott két portfolió 
egyike.  

Meg kell említenem, hogy különösen a részvényeket is 
tartalmazó értékpapír-portfoliók optimalizálását és kezelését 
szolgáló modellek vizsgálatára, a kockázati tényez k 
mélyrehatóbb figyelembe vétele miatt, a csupán lineáris 
programozáson alapuló számítógépes módszerek nem 
alkalmasak. A kvadratikus programozás kereteiben jelenik meg 
az a modell, amelyet els ként 1951-ben H. Markowitz 

 

a 
kockázat valószín ségszámítási értelmezéséb l fakadó modern 
portfolióelmélet alapjainak kidolgozója 

 

fogalmazott meg. 
Néhány évvel kés bb J. Tobin ismerte fel, hogyan módosul a 
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modell, ha az egyébként kockázatos értékpapírok mellett a 
portfolióban egyfajta kockázatmentes elemet is szerepeltetünk9.   

D. Nevezzük a továbbiakban a rögzített pénzösszegre 
vonatkozó n elem befektetési portfolió alkotóelemeit 
befektetési szektoroknak, és legyen ix az i-edik szektor 

részaránya a portfolióban. Ha ir az i-edik szektor várható 

hozama, i

 
az ir

 
várható hozam kockázata, ij

 
az  ir

 
és az jr

 

korrelációja, akkor az optimális portfolió Markowitz-féle 
modellje az alábbi   

1 2

1 1 2 2

2

, 1

... 1

... max
,

min

n

n n

n

i j i j i j
i j

x x x

r x r x r x

x x

  

ahol a portfolió 
1

n

i i
i

r x r

 

várható hozamának maximalizálása 

és az r várható hozam 

 

kockázatának egyidej 

minimalizálása az optimalizálási cél.   

Jellemz , hogy e feladat megoldáshalmaza végtelen 
halmaz, amelynek elemeit az ún. hatékony portfoliók alkotják 
és a hatékony portfoliók egyikére sem található se a várható 
hozam tekintetében, se a várható hozam kockázatának 
tekintetében a nevezettnél jobb portfolió.  

Ha a portfolió valamelyik alkotóeleme kockázatmentes, 
akkor 

 

J. Tobin szerint 

 

a kockázatos részportfolió 
egyértelm en meghatározható. 
Legyen a kockázatos részportfolió portfolióbeli részaránya. 
Ekkor  

(1 ) fix riskr r r ,  risk ,  

                                                

 

9 Munkájáért J. Tobin 1981-ben, H. Markovitz 1990-ben, közgazdasági Nobel-díjat  
kapott. 
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ahol fixr a kockázatmentes szektor hozama, riskr

 
a kockázatos 

részportfolió várható hozama és risk az riskr

 
várható hozam 

kockázata.  
Banki vonatkozásban, valuta-befektetésekre gondolva, 

ha a valutaárfolyamok változásának viszonyítási alapjául 
rögzítünk egy konkrét valutát, például, az eurót, akkor bármely 
befektetési periódusra vonatkozóan az euró (mint szektor) fix-
hozamú kockázatmentes szektornak tekinthet . Ekkor a 
portfolió r

 

várható hozama és az r

 

várható hozam 

 

kockázata  között fennáll az   

risk fix
fix

risk

r r
r r

 

kapcsolat.     

Gyakorlatban figyelembe kell venni az id nkénti 
kumulált hozamokat10. A [3]-ban ajánlott numerikus eljárás 
(VAR11-módszer) alkalmazásával a kockázatos részportfoliók 
összetételét illet en bármely valószín ségi szintre 
elvégezhet ek az esedékes veszteségekre vonatkozó 
számítások, az euró (mint kockázatmentes szektor) és a 
kockázatos részportfoliók bármely lehetséges variálása 
tekintetében.    

Felhasznált irodalom:  

 

Patay Zoltán: Beszállítói cégtartalékok felfedésének id szer sége.  
Körös Tanulmányok, TSF GFK, Békéscsaba, 2004, 54-62. 

 

Patay Zoltán: Módszer-garanciák közkinccsé tételének 
problematikája.   
Körös Tanulmányok, TSF GFK, Békéscsaba, 2005, 149-157. 

 

RiskMetricsTM 

 

Technical Document 

 

Fourth Edition/ J.P. 
Morgan, Reuters, 1996. P. 284.   

                                                

 

10 Ha jelenleg egy eszköz értéke S0  és  St  az értéke valamely kés bbi t id pontban, 

akkor az eszköz hozama 0

0

tS S
r

S
, s a kumulált hozam 

0

1t
cum

S
r r

S
. 

11 Value-at-Risk. 
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SIPOS ZOLTÁN  SIMON IMRE  

A gazdasági-társadalmi fejlettség kistérségi szint területi 
differenciáinak vizsgálata Magyarországon (2000-2004)  

Bevezetés  

A területfejlesztés öt lehetséges beavatkozási szintje 
(országos, regionális, megyei, kistérségi, települési) közül az 
els területi szint, a kistérségek szintje, amely a komplexen 
értelmezett és alulról építkez területfejlesztési politika 
rendkívül fontos alapszintje. A kistérség ebben az 
összefüggésben olyan tervezési-fejlesztési területi egységnek 
tekintend , ahol els sorban a vidéki lakosság mindennapi 
szükségletei kielégítésével kapcsolatos gazdasági, piaci-
kereskedelmi, infrastrukturális és ellátási, közigazgatási és 
társadalmi kapcsolatok, térfolyamatok zöme lejátszódik. F 
feladatuk, hogy a területfejlesztéssel kapcsolatosan a tájhoz, a 
lokalitáshoz, az egymással együtt él , együttm köd 
önkormányzatokhoz immanensen köt d közös szándékokat 
kifejezze, a szükséges terveket elkészíttesse, összehangolja és 
addicionálja a forrásokat, megvalósítsa a fejlesztéseket, segítse 
a falu-város kapcsolatok kiteljesedését, er sítését, biztosítsa a 
térségi identitás és a vidék fejl dését. (Csatári B.: 1996) 

Jelen tanulmány kísérletet tesz a 2004-es év társadalmi 
gazdasági térszerkezete kistérségi szint ábrázolására, egy 
széleskör mutatórendszer valamint a faktoranalízis módszere 
segítségével. Az így ábrázolt fejlettségek jól mutatják majd az 
ország területi fejlettségi differenciáltságát. Az elemzett 
nagyszámú mutató hat csoportot képez, amelyek kifejezik a 
fejlettség demográfiai, foglalkoztatási, gazdasági, 
infrastrukturális, jövedelemi aspektusait az ezen csoportokra 
külön-külön  elvégzett faktoranalízis után a teljes mutató 
rendszerre is készült egy komplex fejlettséget kifejez faktor 
elemzés. Végezetül a 2000-r l 2004-re megvalósult kistérségi 
fejl dés komplex mutatóinak összevetése alapján a dinamikát 
is kifejez területi differenciálódást kapunk. A vizsgálatok e 
fázisában megállapítható, hogy az említett négy év alatt mely 
hátrányos helyzet kistérségek mozdultak el a fölzárkózás 
irányába. 
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1. A módszer   

Mint minden statisztikai módszer alkalmazhatóságában 
így a faktoranalízisében is dönt szerepet játszik a mutatók 
megválasztása, majd pedig az eredmények értelmezése. Az 
elemzések az Országos területfejlesztési és területrendezési 
információs rendszer (Teir) egyes adatait, az Országos 
Munkaügyi és Módszertani Központ (OMMK) afsz.hu 
internetes oldalán található kistérségi foglalkoztatási adatokat 
továbbá a 2004-es statisztikai évkönyv cd mellékletét 
felhasználva készültek. A társadalmi gazdasági jelenségek 
differenciáinak megjelenítésére nem alkalmas mutatók 
kiszelektálása után a  2000-es adatokból 98, 2004-es adatokból 
92 fajlagos mutató készült. Ezeket a mutatókat az Spss nev 
statisztikai szoftverrel elemeztem.   

A faktorelemzés általános elnevezésként, olyan 
eljárásokat jelöl, amelyeknek els dleges célja az 
adatcsökkentés, aggregálás és összegzés. Faktorelemzésnek 
több módszere is van leggyakrabban használt módszere a 
f komponens-elemzés, ez a tanulmány is ezt a módszert 
alkalmazza. Az eredmények jobb értelmezhet sége érdekében 
a foktorok rotálásához a varimax módszert választottuk.  

Az eredeti standardizált változók lineáris 
kombinációból megkapott faktor értékek térképi ábrázolására 
az egyes kistérségi faktor értékeknek az átlaghoz való 
százalékos viszonyát vettük alapul, az így kapott százalékokat 
5 csoportba sorolódtak. Ezek: 1. Kisebb, mint az átlag 70%-a, 
2. Az átlag 70 és 90%-a közötti, 3. Az átlag 90 és 110%-a 
közötti, 4. Az átlag 110 és 130%-a közötti, 5. Nagyobb, mint 
az átlag 130%-a. Célszer nek látszott, hogy ne az átlag 
legyen a 3. csoport esetében az osztóhatár. A faktor értékek 
átlagának 90-110%-os sávjába es kistérségek valójában 
átlag körüliek, egyik id pontban alatta egy következ ben 
felette is lehetnek, éppen ezért köztük sok a hasonlóság az 
együttmozgást illet en is.      



  

119

 
2. Eredmények 
2.1. Kistérségek demográfiai helyzete   

A kistérségek demográfiai helyzetének bemutatására 
használt mutatókat a f komponensek alapján három 
csoportba lehet sorolni (1. táblázat).  

1. táblázat 
Rotált f komponens mátrix  

Komponensek  

 

1 2 3 
munkaképes korú 
népesség aránya % 

0,886

  

60+ népesség aránya -0,802

  

1000 lakosra jutó 
halálozás 

-0,784

  

min 120f /km2 

településeken lakók 
aránya 

0,653

 

0,545

 

vándorlási különbözet 

 

0,848

 

néps r ség f /km2 

 

0,724

 

természetes szaporodás 
ill. fogyás 

  

0,851

házasságkötések és 
válások egyenlege 

  

0,550

Saját érték 2,700

 

1,700

 

1,500

   

Az els faktor esetében meghatározó a halálozás és a 
60 év feletti népesség  valamint a munkaképes korú 

népesség aránya , továbbá szerepet játszik még a min 
120f /km2 településeken lakók aránya is de ez a mutató a 
második faktorban szintén jelent s súllyal szerepel, itt 
meghatározó továbbá a néps r ség valamint a vándorlási 
különbözet . A 3. faktorban a természetes szaporulat és a 
házasságkötések egyenlege játszik szerepet. Az el z ekb l 
kiindulva Az els faktor a Vitalitás , a második a Népesség 
koncentrálódás a harmadik pedig a Házasság és természetes 
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szaporulat nevet névvel azonosítható. Terjedelmi okok miatt 
csak az els faktor alapján kirajzolódó területi különbségeket 
mutatjuk be. (1. ábra). Ez 5az ábra er s polarizációt mutat. 
Kimagasló népesség koncentráló ereje csak 
nagyvárosainknak (Pécs, Szeged, Debrecen, Miskolc, Gy r) 
illetve a Budapest körüli gy r nek van. Az egyébként magas 
vitalitással jellemezhet szabolcsi részek népességet 
koncentráló képessége alacsony, amit vélhet en a magas 
elvándorlási illetve halálozási arány okoz.  

1. ábra                        

A másik kett faktor mindegyike ugyanazt a témát 
árnyalja, nevezetesen a demográfiai helyzetet. Kisebb 
nagyobb eltérésekkel hasonló differenciák figyelhet k meg 
az ország kistérségei között. Jól kirajzolódó gy r

 

adódik a 
f város körül. Kedvez vitalitási képet mutatnak Szabolcs-
Szatmár, Hajdú-Bihar északi része valamint Borsod-Abaúj-
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Zemplén megye határ menti kistérségei. Ebb l a 
szempontból ugyancsak kedvez bb az átlagosnál Észak-
Dunántúl és Nyugat Magyarország helyzete.   

2.2.  Kistérségek foglalkoztatási helyzete  

2. táblázat 
Rotált f komponens Mátrix  

Komponensek 

 

1 2 
foglalkoztatottak aránya % 0,965 

 

inaktívak aránya % 0,995 

 

gazdaságilag aktív népesség aránya % 0,995 

 

regisztrált munkanélküliek aránya % 

 

0,934 
180 napon túl munkanélküliek aránya % 

 

0,928 
munkaképes korú népesség aránya % 

 

0,722 
Saját érték 3,01 2,329 

  

A vizsgált módszer ugyan a foglalkoztatási helyzet 
mutatóit kett f komponensre bontotta (2. táblázat), de mivel 
két tényez

 

mögött meghúzódó mutatók hasonló 
információtartalommal bírnak ezért a két komponenst egy 
faktorba összevonva értékeljük (2. ábra).               
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2. ábra  

2.3.  Kistérségek gazdasági fejlettsége   

A vizsgálatba vont mutatók nagy száma és hat 
f komponens miatt  a rotált mátrix közlésére nincs mód de a 
gazdasági fejlettségre vonatkozó területi eredményeket jól 
mutatja a 3. ábra. A rotált faktor komponens mátrix 
segítségével logikailag szétbontható a 3. ábra három részre, 
gazdasági fejlettség szerinti részterületekre. Az els faktor 
értéke magasabb, ha az adott térségben magas az ipari és 
tercier vállalkozás száma és alacsonyabb a mez gazdasági 
vállalkozásoké. A második faktorban a vállalati 
mérlegadatok szerepelnek, a 3. faktorban az idegenforgalmi 
adatok, a negyedikben pedig az eszköz és t ke arányos 
eredmények. Az el z ekb l kiindulva az els faktornak 
Vállalkozások , a második és negyedik faktor lineáris 

kombinációját Vállalati beszámoló szerinti fejlettség a 
harmadiknak pedig Idegenforgalom fejlettsége 
pontosabban a kistérségek idegenforgalmi kapacitásainak 
kihasználtsága nevet adhatjuk. 
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3. ábra   

A 3. ábra jól mutatja a f városból induló és sugarasan 
elhelyezked fejlettebb területeket, leger teljesebb a gy ri 
és a balatoni irány, formálódik a pécsi és a szegedi is 
legkevésbé kialakult a Miskolc-debreceni tengely. A 
gazdasági fejlettség elemzésére az alábbi mutatókat 
használtuk: 1000 lakosra jutó m köd vállalkozások száma a 
bányászat, feldolgozóipar, villamos energia, gáz-, g z-
,vízellátás nemzetgazdasági ágakban, 1000 lakosra jutó 
m köd vállalkozások száma a kereskedelem, javítás 
nemzetgazdasági ágban, 1000 lakosra jutó m köd 
vállalkozások száma a mez gazdaság , vadgazdálkodás, 
erd gazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágakban, 100 
lakosra jutó m köd vállalkozások száma a szálláshely-
szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban, 1000 lakosra 
jutó m köd vállalkozások száma a szállítás, raktározás, posta, 
távközlés nemzetgazdasági ágban, 1000 lakosra jutó m köd 
vállalkozások száma az épít ipar nemzetgazdasági ágban, 1000 
lakosra jutó m köd vállalkozások száma az ingatlanügyek, 
gazdasági szolgáltatás nemzetgazdasági ágban, 1000 lakosra 
jutó egyéni vállalkozás, 1000 lakosra jutó társas vállalkozás, 
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100 lakosra jutó vendégéjszakák száma, 100 lakosra jutó 
külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma, t keer sség, 
ROE Return on Equity (t kearányos adózott eredmény), ROA 
Return on Net Assets (eszközarányos adózás el tti eredmény), 
ROI Return on Investment (eszközarányos adózott eredmény), 
pénzügyi likviditás, 100 lakosra és 1 vállalkozásra jutó bruttó 
hozzáadott ért. (alapáron, közelít ), 100 lakosra és 1 
vállalkozásra jutó értékesítés nettó árbevétele, 100 lakosra és 1 
vállalkozásra jutó értékesítés nettó árbevétele, 100 lakosra és 1 
vállalkozásra jutó befektetett eszközök, 100 lakosra és 1 
vállalkozásra jutó bevételek összesen (váll. tevékenységb l), 
100 lakosra és 1 vállalkozásra jutó jegyzett t ke összege, 100 
lakosra és 1 vállalkozásra jutó mérleg f összeg, 100 lakosra és 
1 vállalkozásra jutó tárgyi eszközök érték záró-állománya, 100 
lakosra és 1 vállalkozásra jutó összes belföldi jövedelem  

2.4.  Kistérségek infrastrukturális fejlettsége   

A f komponens mátrix bemutatásától jelen esetben is el 
kell tekinteni. A vizsgálatnak ebben a fázisában is a kistérségi 
szinten aggregált települési adatok szerepelnek így a lakott 
helyeket összeköt úthálózat, mint infrastruktúra összetev 
nem jelenik meg az eredményekben. A 4. ábra tehát 
lényegében a kistérséget alkotó települések bels 
infrastruktúrájának fejletségét jeleníti meg ideértve nem csak 
az épített infrastruktúrát (út, vízszolgáltatás, 
csatornaszolgáltatás stb.) hanem a szolgáltató jelleg eket is 
(kereskedelmi üzletek, posta, pénzügyi szolgáltatók stb.). A 
kistérségek ezen szempont alapján nem képeznek az országban 
sehol sem összefügg mez t, de s r södésük a f bb 
közlekedési útvonalak, autópályák mentén megfigyelhet (4. 
ábra)  

Ebben a vizsgálati fázisban az alábbi változókat 
használtuk: 100 lakásra jutó lakos, épített 4+ szobás lakások 
%-a, 10000 lakosra jutó épített lakások száma, közm olló 
(vízvezeték-hálózatra jutó szennyvízcsatorna-hálózat hossza), 
1000 lakosra jutó új közcsatornába csatlakozások száma, 100 
lakosra jutó új vízhálózatba bekapcsolt lakások száma, 10000 
lakosra jutó szennyvíz hálózat hossza, 100 lakosra jutó 
háztartási villamos energia fogyasztók száma, 100 lakosra jutó 
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háztartási gázfogyasztók száma, rendszeres szemétgy jtésbe 
bevont lakások száma, 1000 lakosra jutó középiskolai tanuló 
száma , 1000 lakosra jutó fels oktatási intézmény nappali 
tagozatos hallgatói, 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzlet, 
1000 lakosra jutó telefon f vonal, 1000 lakosra jutó kábeltv 
hálózatra kapcsolt lakás, 1000 lakosra jutó szgk, 1000 lakosra 
jutó járó beteg szakellátás rendelési órái, 1000 lakosra jutó 
ISDN vonalak száma, 100 lakosra jutó háztartásoknak 
szolgáltatott villamos energia kW/h, 1000 lakosra jutó 1-9 f t 
foglalkoztató m köd vállalkozások , 1000 lakosra jutó 10-49 
f t foglalkoztató m köd vállalkozások , 1000 lakosra jutó 
m köd vállalkozások száma az ingatlanügyek, gazdasági 
szolgáltatás nemzetgazdasági ágban, 1000 lakosra jutó m köd 
vállalkozások száma a szállítás, raktározás, posta, távközlés 
nemzetgazdasági ágban, 1000 lakosra jutó m köd 
vállalkozások száma a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 
nemzetgazdasági ágban, 1000 lakosra jutó m köd 
vállalkozások száma a kereskedelem, javítás nemzetgazdasági 
ágban  

4. ábra  
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2.5. Kistérségek jövedelmi helyzete   

Az 5. és a 2. ábrákat összevetve szembeötl , hogy a 
magas foglalkoztatási szinthez nem föltétlenül társulnak magas 
jövedelmi viszonyok is. A Dunántúl északi  és nyugati 
térségeiben és a központi körzetben egy a Nagykanizsát 
Cegléddel összeköt vonaltól északra a foglalkozási mutatók 
átlagon felüliek míg a jövedelmi viszonyok csak a Duna 
vonalát követ kistérségekben kiemelked k másutt átlag 
körüliek. A nagyobb városok, f leg a megyeszékhelyek 
helyzete nem rossz, ugyanakkor az ország keleti határ menti 
kistérségei átlagon aluli megélhetést biztosítanak.  

5. ábra 

    

A mez gazdaság jövedelemtermel képessége az 
Alföld déli és középs részén mondható átlagosnál jobbnak, 
valamint a Dunántúl egyes területein (6. ábra). Az Alföld bels 
differenciálódásának természeti okai vannak, míg Békés 
megyében a jó talajadottságok, addig a Duna-Tisza közén a 
sz l és gyümölcs kultúra dominanciája teremt kedvez bb 
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helyzetet. Mindezek ellenére az általános jövedelmi 
viszonyokat bemutató ábra (5. Ábra) szerint ezek a térségek az 
országos átlag alatt maradnak  

6. ábra 

    

Ebben a vizsgálati szakaszban felhasznált változók: 1 
egyéni vállalkozásra jutó jövedelem egyéni vállalkozásból, 1 
társas vállalkozásra jutó jövedelem társas vállalkozásból, 1 
mez gazdasági kistermel re jutó jövedelem mez gazdasági 
kistermelésb l, 1 f állásúra jutó jövedelem f állásból, 1 
lakosra jutó munkaviszonyból származó jövedelem, 100 
lakosra jutó Mg.i stermelésb l származó jövedelem, 100 
lakosra jutó egyéni vállalkozói kivétb l származó jövedelem, 1 
lakosra jutó összes belföldi jövedelem, 1000 lakosra jutó 
adózók száma, SZJA alapot képez jövedelem 1 f re vetítve, 
ROI Return on Investment (eszközarányos adózott eredmény).      
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2.6.  Kistérségek komplex fejlettsége  

7. ábra 

   

A kistérségek komplex fejlettségének elemzésékor a 
korábban vizsgált valamennyi mutatót egy csoportba vontuk 
össze. Így a 7. ábra a legkomplexebb módon tünteti föl a 
kistérségek fejlettségét. Éppen ezért érdemes megfigyelni a 
nagyfokú hasonlóságot a 2. (foglalkoztatás), a 3. (gazdasági 
fejlettség), 4. (infrastruktúra) és a 5. (jövedelem viszonyok) 
ábrákkal. Az összkép meglehet sen mozaik szer , az 
mindenestre világosan látszik, hogy a Budapesthez közeli de 
attól nyugatra elhelyezked kistérségek komplex fejlettsége az 
átlagosnál magasabb. Az is világosan látszik, hogy azok a 
kistérségek a fejlettebbek, amelyek központjában nagyváros 
található. A mozaik többi eleme egyedi eseményhez, egy-egy 
nagyberuházáshoz vagy éppen a privatizációs vakszerencséhez 
köthet .     
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2.7 Kistérségek komplex fejl dése (2000-2004)   

A mindkét id pontra rendelkezésre álló 52 mutató 
alapján elvégzett faktoranalízis eredmény (8. ábra) a két 
id pont közötti komplex fejl dés dinamikájára enged 
következtetni. Megállapítható, hogy az egyébként is fejlettebb 
területek dinamikája is nagyobb volt, úgy t nik mintha egyfajta 
akcelerátor hatás érvényesülne ezekben a térségekben. Ez alól 
a megfigyelés alól kedvez nek mondható kivétel az ország 
keleti határ menti részének dinamikája, itt helyezkednek el 
ugyanis a leghátrányosabb képet mutató kistérségek. Az Alföld 
jelent s részének elmaradottsága ugyanakkor alacsony 
fejl dési dinamikával párosul. Szembeötl még a pécsi irányú 
tengely dinamikus fejl dése, valamint Budapest is lényeges 
el remozdulást generált.   

8. ábra 
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Összegzés   

Összefüggések, jelenségek, amelyek meghatározónak 
t nnek a kistérségek 2004. évi állapotának megértéséhez:  
1. A népességi mutatók alapján jól kirajzolódó gy r 
figyelhet meg a f város körül. Kedvez demográfiai képet 
mutatnak Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar északi része valamint 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye határ menti kistérségei. 
Ugyancsak kedvez bb az átlagosnál Észak-Dunántúl és Nyugat 
Magyarország helyzete.  
2. Foglalkoztatás szempontjából az országot kett vonallal 
három részre lehet osztani. Az egyes részeken belüli 
kistérségek sok szempontból hasonlóak egymáshoz. Az els 
vonal a Salgótarján-Békéscsaba és az ett l keletre lev 
térségeket határolja le a helyzet itt a legkritikusabb. A második 
vonal Nagykanizsát köti össze Cegléddel és az ett l délre lev 
területek átmenetet képeznek a keleti hátrányos helyzet és az 
észak-dunántúli valamint a nyugat-magyarországi fejlettebb 
kistérségek között.  
3. A gazdasági fejlettség a nagy forgalommal, 
eszközállománnyal, hozzáadott értékkel valamint a magas 
eszköz- és t kearányos jövedelmez séggel harmonizál ezért 
azok a kistérségek emelkednek ki ahol viszonylag alacsony a 
lélekszám de néhány jelent sebb t keer s vállalkozás települt 
Pl.: szentgotthárdi vagy letenyei kistérségek.  
4. A kistérségek az infrastruktúrát illet en nem képeznek az 
országban sehol sem összefügg mez t, de s r södésük a f bb 
közlekedési útvonalak, autópályák mentén megfigyelhet .  
5. A Dunántúl északi és nyugati térségeiben, a Nagykanizsát 
Cegléddel összeköt vonaltól északra a foglalkozási mutatók 
átlagon felüliek, míg a jövedelmi viszonyok csak a Duna 
vonalát Gy r irányába követ kistérségekben kiemelked ek, 
másutt átlag körüliek. A nagyobb városok, f leg a 
megyeszékhelyek helyzete nem rossz, ugyanakkor az ország 
keleti határ menti kistérségei átlagon aluli megélhetést 
biztosítanak.  
6. A komplex fejlettség összképe meglehet sen mozaikszer , a 
Budapesthez közeli de attól nyugatra elhelyezked kistérségek 
komplex fejlettsége az átlagosnál magasabb. Azok a 
kistérségek a fejlettebbek, amelyek központjában nagyváros 
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található. A mozaik többi eleme egyedi eseményhez, egy-egy 
nagyberuházáshoz köthet .  
7. A térségi különbségek alakulásában legmeghatározóbb az 
iskolai végzettség és az ezzel összefügg néhány alapvet en 
jövedelmi mutató. Úgy t nik, az ország sugaras térszerkezeti 
fejl désének egy kezdeti fázisában van. A leghatározottabban 
megjelen vonal a Budapest-gy ri és a Budapest-balatoni, 
kezdeti fázisban van a Budapest pécsi és a Budapest-szegedi 
valamint a Budapest-miskolci.  
8. Az fejlettebb területek dinamikája nagyobb, mint a 
fejletleneké, úgy t nik, mintha egyfajta akcelerátor hatás 
érvényesülne ezekben a térségekben. Ez alól a megfigyelés alól 
kedvez nek mondható kivétel az ország keleti határ menti 
részének dinamikája, itt helyezkednek el, ugyanis a 
leghátrányosabb képet mutató kistérségek tehát ezek 
fölzárkózása megindult. Az Alföld jelent s részének 
elmaradottsága ugyanakkor alacsony fejl dési dinamikával 
párosul. Szembeötl még a pécsi irányú tengely dinamikus 
fejl dése, valamint Budapest is lényeges el remozdulást 
generál közvetlen környezetében.   

Felhasznált irodalom:  

 

Nemes Nagy J. (szerk. 2005): Regionális elemzési módszerek  
Elte Regionális Földrajzi Tanszék, Budapest 

 

Sipos Zsolt (2002): Pest megye kistérségeinek összehasonlító 
vizsgálata  
Területi Statisztika 5. (42.) évfolyam 2. szám 168-180. o.,  
Budapest 

 

Csatári Bálint (1996) (szerk.): A magyarországi kistérségek néhány 
jellegzetessége

 

kistérségi folyamatok és a területfejlesztési 
politika lehetséges beavatkozási térségtípusai Magyarországon  
MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete, Kecskemét 

 

Faluvégi Albert (2004): A társadalmi gazdasági jellemz k területi 
alakulása várható és várható hatásai az átmenet id szakában  
MTA KTK, Budapest 

 

Bíró Péter 

 

Molnár László (2004): A kistérségek fejlettségi 
szintjének és infrastruktúrájának összefüggései  
Közgazdasági Szemle, LI. évf., 2004. november (1048.1064. o.) 

 

Ketskeméty László 

 

Izsó Lajos (2005): Bevezetés az SPSS 
programrendszerbe  
Elte Eötvös Kiadó, Budapest  
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Marketingkutatás 2. (oktatási segédanyag). (2004)   
Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem  
Marketing Tanszék, Budapest 

 
Naresh K. Malhotra (2001): Marketing Kutatás  
M szaki Könyvkiadó, Budapest  

 
KSH (2005): Területi statisztikai évkönyv 2004  
KSH, Budapest 

 
Nemzeti Fejlesztési Terv (2003): Miniszterelnöki Hivatal 

 
Nemzeti Fejlesztési Hivatal, Budapest.                                   
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SZABÓNÉ BOHUS MÁRTA   

A számvitel harmonizációja   

A vállalatok jelent s része napjainkban multinacionális, 
így tevékenységük átlépi az egyes országok határát. Az ilyen 
cégek beszámolóit a nemzeti szabályok alapján már nem lehet 
elkészíteni. Ezen kívül a társaságok pénzügyi kimutatásai egyre 
inkább a befektet i döntések megalapozását célozzák. 
Mindezek hatására felmerült az igény az összehasonlítást 
segít egységes számviteli nyelv kialakítására, szükségessé vált 
a számvitel harmonizációja.  

1. A nemzetközi számviteli rendszerek bemutatása    

A számviteli szabályozás nemzetközi színterén három 
rendszer jelenléte figyelhet meg, melyeknek szerepe van az 
egységes számviteli nyelv megteremtésében.  

1. táblázat 
A három f nemzetközi számviteli rendszer  

Az Európai Unió 
irányelvei

Nemzetközi Számviteli Standardok US GAAP

4. irányelv: a gazdasági 
társaságok éves 
beszámolójáról

IAS (International Accounting 
Standards)

7. irányelv: a konszolidált
beszámolókról

IFRS(International Financial Reporting 
Standards) 2001 óta

8. irányelv: a 
könyvvizsgálatról

Általánosan 
Elfogadott 
Számviteli Alapok 
az USA-ban

Forrás: Havasi I. 2004 alapján saját szerkesztés    

Az Európai Unióban a tagországok számára a 
jogharmonizációs folyamatban három irányelvet kellett 
figyelembe venniük, és alkalmazniuk: az éves beszámoló 
felépítését, alátámasztását szabályozó 4., az összevont 
beszámoló készítését szabályozó 7., és a beszámoló független 
felülvizsgálatát szabályozó 8. irányelvet.   
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Korai évek (1973-1989)
Középs (konszolidációs) 

periódus (1990-1995)
Jelen id szak (1995-

napjanikig)

a nemzetközi t kepiacon 
szerepl társaságok pénzügyi 
beszámolóihoz szükséges 
standardok kidolgozása
2001-ben az átalakulási 
folyamat következtében a 
standardokat átnevezték 

elkészült a standardok els 
verziója

a választható lehet ségek 
száma nem csökkent 
jelent sen

az IAS/IFRS-ek és a nemzeti 
standardok összehangolása

próbálták az addig elfogadott
standardokat egyszer síteni,
és az alternatív eljárások
számát csökkenteni,

minden jelent sebb számviteli 
kérdésre próbáltak választ 
találni

 
A Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (IASC) 

által kidolgozott Nemzetközi Számviteli Standardok (IAS) 
célja, hogy az IAS-t alkalmazó országok beszámolóinak, 
értékelési elveinek eltérései minimálisak legyenek, és az 
alkalmazott fogalmak, eljárások, módszerek egységesítésre 
kerüljenek. Az egységesítés jegyében összefoglalja és 
közzéteszi az alkalmazandó számviteli alapelveket, 
módszereket és eljárásokat. Az IAS foglalkozik egyrészt az 
éves beszámoló szabályozásával, másrészt sajátos könyvviteli 
elszámolásokkal (Szirmai, 2003).   

A standardok és a kidolgozásukra létrejött szervezet 
2001-ben alkalmazkodva a t kepiac változó igényeihez 
átalakult. A létrejött Nemzetközi Számviteli Standard Testület 
(IASB) által kidolgozott standardokat IFRS-nek (Nemzetközi 
Pénzügyi Beszámolási Standardnak) nevezik.  

2. táblázat 
A standardalkotási folyamat fejl dése 

Forrás: Epstein B. J. 

 

Mirza A. A. (2003): Nemzetközi számviteli 
standardok. Magyarázatok és alkalmazások, Perkeft, 12-20 pp. alapján    

A harmadik nagy rendszer az Amerikai Egyesült 
Államok t zsdéin megjelen társaságok számára kötelez en 
el írt US-GAAP-ek (Általánosan Elfogadott Számviteli 
Alapok az USA-ban) köre.    
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2. A számvitel harmonizációjának folyamata   

A beszámolók nemzetközi szint összehasonlításának 
igénye szükségessé tette a nemzetközi rendszerek egymáshoz 
való közelítését. Ennek a folyamatnak az els meghatározó 
lépése, hogy az Európai Unió, lemondva a saját standardok 
(EU-GAAP-ek) kidolgozásáról az IAS-ek (2001 óta IFRS-ek) 
befogadásáról döntött. Az Európai Bizottság 1606/2002-es 
rendelete (IAS rendelet) értelmében 2005. január 1-jét l az 
Európai Unió t zsdéin jelen lév társaságoknak konszolidált 
beszámolóik elkészítésénél alkalmazniuk kell a nemzetközi 
standardokat. Az átállási id szakra (2007-ig) két esetben ad 
mentességet a rendelet: 
1. ha a társaság US-GAAP szerint készíti a beszámolóját, 
2. ha a vállalat csak hitelviszonyt megtestesít értékpapírjait 

jegyzi az EU-ban. 
Tehát az Unió letette a voksát az IAS-ek mellett.  

A másik két nagy rendszer közeledése is elkezd dött. A 
számviteli szakemberek korábban úgy gondolták, hogy az 
amerikai szabályrendszer (az US GAAP) a legmagasabb 
min ség , ez produkálja a leginkább megbízható 
beszámolókat, de a napvilágot látott nagy számviteli, 
könyvvizsgálati botrányok (ENRON, WordCom) 
ráébresztették az USA szakembereit a saját számviteli 
rendszerük hibáira, és nyitottá váltak egy kevésbé részletes, 
inkább elvi alapokon, mint gyakorlati megoldások 
gy jteményén nyugvó új számviteli rendszer elfogadására 
(GKM 2004). Az elhatározás megpecsételésére 2002. 
szeptember 18-án az USA Connecticut államában lév 
Norwalkban az FASB (az amerikai standardbizottság) és az 
IASB (Nemzetközi Számviteli Standard Testület) 
kinyilvánította a magas min ség , összeegyeztethet , hazai és 
határokon átível beszámoláshoz felhasználható standardokra 
vonatkozó elkötelezettségét. A két szervezet elkötelezte magát, 
hogy minden er feszítést megtesz annak érdekében, hogy: 

 

A meglév standardjaik teljesen összeegyeztet ek 
legyenek, 

 

Koordinálják a jöv beni munkaprogramokat.  
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Ennek alapján megindult az IAS/IFRS-ek és az 

amerikai szabályozás közelítése az un. konvergencia-program 
(Szirmai, 2003).   

3. A számviteli harmonizáció hatása Magyarországra  

3.1. Az Európai Unióhoz való csatlakozásból adódó változások    

Az Európai Unióban a számviteli irányelvek el írják a 
társaságok beszámolási kötelezettséget, a beszámoló részeit, 
megadják a beszámoló elvárt információtartalmát, a mérleg, 
eredménykimutatás kötelez szerkezetét, az értékelés 
szabályait, rögzítik az egyszer sített beszámoló készítésének 
feltételeit, a beszámoló nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos 
tudnivalókat (GKM 2003). 
     A számviteli irányelvek alapján kell a tagállamoknak-
köztük Magyarországnak is- kialakítaniuk a saját országukra 
vonatkozó beszámolási el írásokat, amelyek nem lehetnek 
ellentétesek az irányelvekbe foglaltakkal. A magyar számviteli 
törvény (2000. évi C. törvény a számvitelr l) összhangban van 
a számviteli irányelvekkel, de folyamatosan nyomon kell 
követni, és be kell építeni az irányelvekben történt 
változásokat.  

3.2. A Nemzetközi Számviteli Standardok EU általi befogadá-
sának hatása   

Jelent s és Magyarország számviteli gyakorlatára is 
hatást gyakorló lépés volt, hogy az EU befogadta a Nemzetközi 
Számviteli Standardokat az 1606/2002.EK rendeletében. Így 
2005. január 1-jét l Magyarországon is alkalmazni kell a 
Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardokat (IFRS-eket) a 
t zsdén jegyzett vállalkozásoknak.   

Legtöbb teher az európai uniós t zsdéken jegyzett 
értékpapírok kibocsátóira hárul, mivel számukra kötelez 
összevont (konszolidált) beszámolóikat az EU által átvett  
IFRS-ekkel összhangban elkészíteni. Azok a társaságok, 
amelyek korábban kizárólag a magyar számviteli törvény 
szerint készítették beszámolóikat, vagy a magyar szabályozás 
mellett, más beszámolókészítési elveknek (pl.: US GAAP) 
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megfelel en állították össze a konszolidált pénzügyi 
kimutatásokat, el ször kerülnek szembe az IFRS-ek szerinti 
beszámolás követelményeivel.  
      Annak az anyavállalatnak, amely 2005. üzleti évre 
készít el ször IFRS-ek szerinti konszolidált pénzügyi 
kimutatásokat, a 2004. évi nyitómérlegét is IFRS-ek szerint 
kell összeállítania, hogy az összehasonlítás biztosított legyen. 
Ez azt jelenti, hogy a 2004. január 1-jei mérleget a 2005. 
december 31-én hatályos IFRS-standardok szerint kell 
elkészítenie visszamen leges hatállyal. 
   Az átállást megkönnyíti, hogy az elfogadott nemzetközi 
számviteli standardok-rendeleti formában-minden tagország 
nyelvén kihirdetésre kerülnek (Baka Z. 2005).  

3.3. A Magyar Számviteli Standardok kialakítása   

2003 decemberében megszületett az a jogszabály, 
amely meghatározza a magyar számviteli standardalkotás 
elveit, kereteit. A Magyarország számára lényeges nemzetközi 
számviteli szabályozás (Európai Unió irányelvei, Nemzetközi 
Számviteli Standardok) gyorsan és lendületesen változik, 
ennek naprakész követése hasonlóan lendületes és gyors 
reagálásra képes magyar számviteli szabályozási rendszert 
igényel. Ehhez szükséges a magyar számviteli szabályozási 
rendszer átalakítása (Mészáros 2003).  

1. ábra 
A számviteli szabályozás új modellje  

Értelmezések a magyar számviteli standardokra vonatkozóan

Magyar számviteli standardok a részletes szabályokról, 
módszerekr l, eljárásokról

Törvény és kormányrendeletek a legf bb 
számviteli szabályokról

Az Európai Unió számviteli 
el írásai (irányelvek, 

rendeletek)

 

Forrás: Mészáros 2003:521   
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A magyar szabályozás négyszint vé vált: 
1. Az EU tagországaként kötelez en alkalmazni kell az Unió 

számviteli irányelveit és rendeleteit. 
2. A beszámolás nemzeti szint jogszabálya a 2000. évi C. 

törvény a számvitelr l, és a speciális szabályokat 
tartalmazó kapcsolódó kormányrendeletek. 

3. A gyorsan változó nemzetközi szabályozás alkalmazására 
kidolgoznak nemzeti számviteli standardokat, 

4. A standardokhoz értelmezések, magyarázatok készülnek.  
Tehát a harmonizációs folyamat jelent s terheket ró a 

Magyarországon m köd vállalatokra (f ként az EU t zsdéin 
megjelen kre), és a standardalkotás megjelenésével új 
szabályozási forma bevezetésére is sor kerül.  

A közeljöv nagy kérdése, hogy mikor teljesedik ki a 
harmonizáció, és mikor beszélhetünk ténylegesen egységes 
számviteli nyelvr l. Jelenleg az IFRS-ek térnyerése figyelhet 
meg, de még évtizedek kellenek ahhoz, hogy az FASB és az 
IASB közösen fejlesszen ki egységes el írásokat.   

Felhasznált irodalom:  

 

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának 2002. július 
9-én kelt, 1606/2002 számú rendelete 

 

Baka Z. (2005): T zsdei kibocsátókra vár az IFRS   
Napi Online 2005.02.22. 

 

Barta A. (2003): A számviteli információk befolyásolják a 
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MOLNÁR ISTVÁN  

Egyes határozott integrálok kiszámításáról   

A legkülönböz bb feladatok (matematikai, fizikai, 
közgazdasági) megoldása közben gyakran oda jutunk, hogy 
egy vagy több határozott integrál értékét kell kiszámítanunk. 
Ismert módszerekkel (helyettesítés, parciális integrálás stb.) 
sokszor sikerül alapintegrálokra vagy egyszer feladatokra 
redukálni a problémát, azaz az integrál értékének 
meghatározását. Egy határozott integrál kiszámítása azonban 
nem minden esetben egyszer feladat.   

Ennek a dolgozatnak a célja egy módszer ismertetése, 
amely segítségével az egyes integrálok kiszámítása 
egyszer bbé válik. A módszer nyilvánvalóan nem nyújt 
általános receptet , de bizonyos feladatok esetén nagyon jól 

alkalmazható. Az alkalmazási lehet ségeket szemléltet példák 
(melyek különböz nehézség ek) egy része olyan integrál, 
amely más módszerekkel is kiszámítható, azonban a többségük 
meghatározása már gondot okozna, ha az ismert eljárások 
bármelyikével is próbálkoznánk.  

Legyen RF 1;11;1: az alábbi (*) tulajdonsággal 
rendelkez kétváltozós valós folytonos függvény:  
Létezik egy olyan Rk , amelyre  

kztFtzF ,, , 1;11;1,bármely tz               (*)  

Legyen most xz sin és xt cos

  

,sin,coscos,sin kxxFxxF

 

Rxbármely . 
Számítsuk ki a következ határozott integrált:  

2

0

cos,sin dxxxF . 
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Elvégezve az yx

2
helyettesítést, felírható, hogy 

. sin,cossin,cossin,cos

2
cos,

2
sincos,sin

2

0

2

0

0

2

2

0

0

2

dxxxFdyyyFdyyyF

dyyyFdxxxF 

Felhasználva, hogy  

2

0

2

0

sin,coscos,sin dxxxFdxxxF

. 
4

Iígy    és  
2

2  azaz

    , 
2

sin,coscos,sin

sin,coscos,sin2

2

0

2

0

2

0

2

0

kk

kkdxdxxxFxxF

dxxxFdxxxF  

Ezzel fontos állítást bizonyítottunk be.  

Tétel 
Ha F a (*) tulajdonsággal rendelkez kétváltozós valós 
folytonos függvény, akkor  

4 
cos,sin

2

0

kdxxxF .    

E kapott eredmény néhány alkalmazása kerül 
bemutatásra alább, különböz nehézség feladatokon keresztül. 
A feladatok megoldása során jól ismert algebrai azonosságokat 
és trigonometriai összefüggéseket használunk fel. Ezek: 
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; 33 

; 2 
32233

222

BABBAABA

BABABA

;  

; 222 
2233

2222

BABABABA

BCACABCBACBA

 
0,       lnlnln BAABBA 

. sh ch ch sh sh          ; sincos2cos 

      ; cossin22sin                  ; 1cossin 
22

22

yxyxyxxxx

xxxxx

 

Alkalmazások 
Az alábbi példák szemléltetik, hogy az általunk kapott tétel 
mennyiben könnyíti meg a számításokat különböz integrálok 
esetén.  

1.  Szinusz és koszinusz függvényeket tartalmazó integrálok  

1. 
2

0
33

3

sincos

cos
dx

xx

x  

Legyen txzx cos  ,sin  és 
33

3

,
zt

t
tzF .  

Ez a függvény rendelkezik a (*) tulajdonsággal. Valóban 

1,,
33

33

33

3

33

3

tz

tz

tz

z

zt

t
ztFtzF .  

Tehát, k=1 és a tétel szerint 
44

k .  

Így 

4sincos

cos2

0
33

3

dx
xx

x
.   

Megjegyzés: Könnyen belátható, hogy az 1. feladatot 
általánosíthatjuk. 
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1 . 

2

0 sincos

cos
dx

xx

x
pp

p 

Rpp   ,0  

Legyen txzx cos  ,sin és 
pp

p

zt

t
tzF , . Most a k 

állandó értéke 

1,,
pp

pp

pp

p

pp

p

tz

tz

tz

z

zt

t
ztFtzFk ,  

ahonnan 
44

k .   

Tehát 

4sincos

cos2

0

dx
xx

x
pp

p

.  

2. 
2

0
2

6

2sin34

sin
dx

x

x  

Legyen txzx cos  ,sin  és 
22

6

2

6

124234
,

tz

z

zt

z
tzF .  

Ennek megfelel en a k állandó értéke 

, 
4

1

314

31

314

3

314

32

314314

124124124
,,

22

22

22

22222

22

222244

22

4224

22

422422

22

66

22

6

22

6

tz

tz

tz

tztz

tz

tztztz

tz

ttzz

tz

ttzztz

tz

tz

zt

t

tz

z
ztFtzFk 

ahonnan 
164

k .  
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Tehát 

162sin34

sin2

0
2

6

dx
x

x
.  

3. 
2

0

3

2sin
cossin

cos4
dxx

xx

x  

Legyen txzx cos  ,sin  és zt
tz

t
tzF 2

4
,

3

.   

Így a k állandó értéke 

, 4144

444
4

4
44

2
4

2
4

,,

22

22
22

3333

tz

zttztzzt
tz

tztztz

zt
tz

tz
tz

zt

z
zt

tz

t
ztFtzFk 

ahonnan 
4

k .   

Tehát 

2

0

3

2sin
cossin

cos4
dxx

xx

x
. 

Megjegyzés: Egyszer en kiszámítható, hogy 1 2sin
2

0

dxx . 

Ezt és a 3. feladat végeredményét felhasználva kapjuk, hogy  

4

1

cossin

cos
1

cossin

cos4 2

0

32

0

3

dx
xx

x
dx

xx

x
.  
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4. 

2

0
21cossin

cossinsin21
dx

xx

xxx  

Legyen txzx cos  ,sin  és 
21

21
,

tz

ztz
tzF .   

A k állandó értéke 

, 1
1

1

1

21

1

221

1

2121

1

2222

1

21

1

21
,,

2

2

2

2

2

22

2

222

tz

tz

tz

tztz

tz

zttztz

tz

zttz

tz

zttz

zt

tzt

tz

ztz
ztFtzFk 

ahonnan 
44

k .   

Tehát 

41cossin

cossinsin212

0
2

dx
xx

xxx
.   

5.
2

0

26 2sinsin
3

8
dxxx  

Legyen txzx cos  ,sin  és 22626 4
3

8
2

3

8
, tzzztztzF
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A k állandó értéke 

, 
3

8
1

3

8

3

8
3

3

8

3
3

8
3

3

8

8
3

8

3

8
4

3

8
4

3

8
,,

222224224

224224222266

2266226226

tztzttzz

tzttzztztztz

zttzztttzzztFtzFk

ahonnan 
3

2

4
k .  

Tehát 

3

2
2sinsin

3

82

0

26 dxxx .   

6. 
2

0

2

2sin25

22sincos
dx

x

xx 

Legyen txzx cos  ,sin  és 
zt

ztt

zt

ztt
tzF

45

22

225

22
,

22

.  

A k állandó értéke 

, 1
45

45

45

441
45

44

45

22

45

22
,,

2222

zt

zt

zt

zt
zt

zttz

tz

tzz

zt

ztt
ztFtzFk

ahonnan 
44

k .  

Tehát 

42sin25

22sincos2

0

2

dx
x

xx
.  
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7. 

2

0
2

2

cos1

2cos3
cos dx

x

x
x 

Legyen txzx cos  ,sin  és 
2

22
2

1

3
,

t

zt
ttzF .  

Ekkor a k állandó értéke 

, 212222
1

12

1

12

1

22

1

22

1

12

1

12

1

3

1

3
,,

2222
2

2
2

2

2
2

2

2
2

2

2
2

2

22
2

2

22
2

2

22
2

2

22
2

tzzt
z

z
z

t

t
t

z

z
z

t

t
t

z

tz
z

t

zt
t

z

tz
z

t

zt
tztFtzFk

ahonnan 
24

k .  

Tehát 

2cos1

2cos3
cos

2

0
2

2 dx
x

x
x .   

8. dx
xxxx

xx2

0 sincoscossincoscossinsin

coscossinsin

  

Legyen txzx cos  ,sin  és 
zttz

tz
tzF

cossincossin

cossin
, .  

A k állandó értéke 

, 1
cossincossin

cossincossin
cossincossin

cossincossin

cossincossin

cossin
cossincossin

cossin
,,

ttzz

ttzz
ttzz

zttz

tzzt

zt
zttz

tz
ztFtzFk 
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ahonnan 

44
k .  

Tehát  

4sincoscossincoscossinsin

coscossinsin2

0

dx
xxxx

xx
.  

Megjegyzés: Belátható, hogy a 8. feladat, az 1. feladathoz 
hasonlóan szintén általánosítható.   

8 . dx
xxxx

xx
pppp

pp2

0 sincoscossincoscossinsin

coscossinsin

  

Rpp   ,0  

Legyen txzx cos  ,sin  és 

zttz

tz
tzF

pppp

pp

cossincossin

cossin
, .  

A k állandó értéke 

, 1
cossincossin

cossincossin

cossincossin

cossincossin

cossincossin

cossin

cossincossin

cossin
,,

ttzz

ttzz

ttzz

zttz

tzzt

zt

zttz

tz
ztFtzFk

pppp

pppp

pppp

pppp

pppp

pp

pppp

pp 

ahonnan 
44

k .  

Tehát 

4sincoscossincoscossinsin

coscossinsin2

0

dx
xxxx

xx
pppp

pp

. 
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9. dx

x

xx
a

2

0 1sin

1cossin
log

  
1a 

Legyen txzx cos  ,sin  és 
1sin

1cossin
log,

x

xx
tzF a .   

A k állandó értéke 

, 2log
1

12
log

1

2222
log

1

2221
log

11

1
log

1

1

1

1
log

1

1
log

1

1
log,,

22

2

aa

aa

aa

aa

tzzt

tzzt

zttz

tzzt

zttz

zttztz

tz

tz

t

zt

z

tz

t

zt

z

tz
ztFtzFk

 

ahonnan 
4

2log
4 akI .  

Tehát 

4

2log

1sin

1cossin
log

2

0

a
a dx

x

xx
.  

10. dxxx coschsinsh
2

0

22

  

Legyen txzx cos  ,sin  és 22 ch sh , tztzF .  

A k állandó értéke 
1sh sh ch sh ch sh ,, 222222 tzzttzztFtzFk

ahonnan 
e

e

e

e
kI

8

1

42

1

4
1sh 

4

22

.   
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Tehát 

e

e
dxxx

8

1

4

1sh  
coschsinsh

22

0

22 .  

Megjegyzés: Hasonló gondolatmenettel és felhasználva az 
ismert yxyxyx sin  cos cossin sin

 
összefüggést 

kiszámolható, hogy 
4

1sin 
coscossinsin

2

0

22 dxxx .  

2. Szinusz és koszinusz függvényeket tartalmazó 
kifejezésekre visszavezethet irracionális integrandusok  

1. dyyR
R

0

22  0R   

Elvégezve az xRy sin helyettesítést, kapjuk, hogy  

2

0

22
2

0

22
2

0

22

2

0

222

0

22 

cos cos coscos 

cossin

dxxRdxxRdxxRxR

dxxRxRRdyyR
R 

Kiszámolandó a
2

0

2 cos dxx integrál.  

Legyen txzx cos  ,sin  és 2, ttzF .  

A k állandó értéke 
1,, 22 ztztFtzFk , 

ahonnan 
44

k .    
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Tehát 

4 
cos 2

2

0

22

0

22 RdxxRdyyR
R

.  

2. dy
yy

y1

0
2

2

11

11   

Elvégezve az xy sin helyettesítést, felírható, hogy 

.
1cossin

coscos 
cos

cos1sin

cos1 

cos
sin11sin

sin11

11

11

2

0

22

0

2

0
2

21

0
2

2

dx
xx

xx
dxx

xx

x

dxx
xx

x
dy

yy

y  

Kiszámolandó a
2

0

2

1cossin
coscos

dx
xx

xx
 integrál.  

Legyen txzx cos  ,sin  és 
1

,
2

tz

tt
tzF .  

A k állandó értéke 

,1
1

1
111

,,
2222

tz

tz
tz

tztz

zt

zz

tz

tt
ztFtzFk 

ahonnan 
44

k .       
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Tehát  

41cossin

coscos

11

11 2

0

21

0
2

2

dx
xx

xx
dy

yy

y
.   

3. 
1

0
2

2

11

12
dy

yy

yy  

Elvégezve az xy cos helyettesítést, felírható, hogy 

2

0

20

2

0

2

2

21

0
2

2

cossin1

sin2cossin 
sin

cossin1

sin2cos

sin
cos1cos1

cos12cos

11

12

dx
xx

xxx
dxx

xx

xx

dxx
xx

xx
dy

yy

yy  

Kiszámolandó a 
2

0

2

cossin1

cossinsin2
dx

xx

xxx
 integrál.  

Legyen txzx cos  ,sin  és 
zt

ztz
tzF

1

2
,

2

.  

A k állandó értéke  

,2
1

1
2

1

2

1

2

1

2
,,

2222

zt

zt
zt

zttz

tz

tzt

zt

ztz
ztFtzFk 

ahonnan 
24

k .     
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Tehát 

2cossin1

cossinsin2

11

12 2

0

21

0
2

2

dx
xx

xxx
dy

yy

yy
.   

4. 
a

yay

dy

0
22 

0a  

Elvégezve az xay sin helyettesítést, felírható, hogy 

dx
xx

x
dx

xaxa

xa

dx
xaaxa

xa

yay

dya

2

0

2

0

2

0
222

0
22

cossin

cos

cossin

cos

sinsin

cos

  

Kiszámolandó a dx
xx

x2

0 cossin

cos
 integrál.  

Belátható, hogy ez éppen a I. 1

 

feladat azon alesete, mikor a 
1p .  

Tehát 

4cossin

cos2

00
22

dx
xx

x

yay

dya

.   

5. dy
yay

yayyaa

0
22

22222 
0a  

Elvégezve az xay sin helyettesítést, felírható, hogy   
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dxxa

xaaxa

xaaxaxaa

dy
yay

yayyaa 

cos
)sin(sin

)sin(sin)sin(2

2

2

0
22

2222

0
22

2222

 

dx
xx

xxx
xa

dxx
xx

xxaxaa

dxxa
xaxa

xaxaxaaa

2

0

2
2

2

0

2222

2

0

2222

cossin

cossincos1
cos 

cos
cossin

cossincos 

cos
cossin

cossinsin

  

Kiszámolandó a dx
xx

xxx
x

2

0

2

cossin

cossincos1
cos  integrál.  

Legyen txzx cos  ,sin  és 
tz

ztt
ttzF

21
, .   

A k állandó értéke 

, 211

1

11
,,

2222

22332323

22

tz

ztzttztz

tz

tzztzttztztz

tz

zttztztz

tz

tzzzzttt

zt

tzz
z

tz

ztt
tztFtzFk   
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ahonnan 

24
I k .  

Tehát 

2cossin

cossincos1
cos

2

2
2

0

2
2

0
22

2222

adx
xx

xxx
xa

dy
yay

yayyaa   

Felhasznált irodalom:  

 

Szász Pál: A differenciál- és integrálszámítás elemei 1.-2.  
Typotex, Budapest, 2000, 2001                          
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VÉGH SÁNDOR   

M szaki rendszerdiagnosztikai hibaanalízis   

Egy korábbi tudományos munkámban foglalkoztam 
már a rendszerdiagnosztikai hibaanalízissel a gazdasági 
struktúrában próbáltam interpretálni ezt az eljárást. Az 
intézményünkben újonnan alakult szak további inspirációt 
adott, az érdekl dési körömhöz közelebb álló m szaki világban 
folytatom e kutatómunkámat.  

Az egyéni kutatásaimban továbbra is e módszerrel 
próbálkozom, amelyben a matematika logikát veszem 
segítségül. 
Alapjaiban kijelentem, nincs jelent sége a m szaki rendszer 
méretének. Akár egy k olaj finomító gyártelep is lehet, vagy 
egy floppymeghajtó egy személyi számítógépb l. A módszer 
azonos, természetesen a nagyobb vállalkozás esetén több a 
munka a kidolgozással. Kés bbiekben minden m szaki 
egységet az egyszer sítés érdekében rendszernek fogok 
nevezni. 
Nemzetközi szinten is felmerült egy fokozottabb biztonsági 
igény.  

A Világbank 1990-ben, számos más bankkal együtt 
elhatározta, hogy többé nem támogat olyan ipari 
nagyberuházást, amelynek tervdokumentációjában nem 
tartalmaz az el írtaknak megfelel elemzést. E körülmény 
nemzetközi vonatkozásban, els sorban a nyugati államokban, a 
munkavédelem megújulását vonta maga után.  

A szakemberek felismerték, hogy a jelentékeny ipari 
veszély mindig globális, mindig számos rejtett körülmény 
összejátszásából fakad, s hogy a veszélyre vezet 
tünetegyüttesek - orvosi gyakorlatból kölcsönvett m szóval: 
szindrómák 

 

a hagyományos, lokális munkavédelmi 
módszerekkel és szemlélettel nem tárhatók fel. Az egyre 
nélkülözhetetlenebbé váló rendszerszemlélet a hagyományos 
munkavédelmi el írásokhoz 

 

tehát a steril , abszolút 
hibamentes termelési folyamatokhoz 

 

való ragaszkodást 
képmutató és felel tlen maximalizmusnak min síti, a 
gyakorlatban nem is válik be. A veszélyt sem kifelé, sem befelé 
nem lehet megállítani a gyárkapuban. 
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Ezért is próbálkozom a rendelkezésemre álló szerény 

eszközökkel, e témában összefüggéseket feltárni az új 
módszerrel. 
Ennek a rendszerdiagnosztikának csak akkor van értelme, ha 
nem követjük azt a viselkedést, hogy:  
Ez a dolog, illetve jelenség elhanyagolható!  

Vannak tudományágak, ahol ez, az el bb említett módszer 
elfogadott és gyakorlat. Az én kísérletemben ez nem 
alkalmazható.  

A rendszerdiagnosztikában (nagyon sokszor) a 
szituációk közvetlen logikai leírására van szükség, minden más 
matematikai, fizikai, stb. képlet alkalmazása nélkül, az 
események logikumának, logikai struktúrájának feltárása 
érdekében. Ezért fontos a kés bbiekben, hogy legyen a logikai 
formulák írásának és olvasásának olyan technikája, amely a 
logika-tankönyvek iskolapéldáit meghaladó bonyolultságú 
gyakorlati esetekben is használható.  

A korábbi munkámmal való folytonossági elvek 
betartása végett a következ néhány alapfogalmat 
megismétlem: 
Fogalmakat ismertetek, melyek dönt szerepl i a 
rendszerdiagnosztikai elemzéseknek:  

Csúcsesemény = F esemény = Katasztrófa (totálkár)   

Az elemz -feltáró munkára jellemz , hogy hibákban 
gondolkodunk!  

Kívül álló számára ez kissé durvának t nhet, hogy pl. 
egy jól m köd gyár, üzem, gyártógép el zetes 
rendszerdiagnosztizáló vizsgálatánál eleve rosszat tételezünk 
fel! De a jó m ködés is egy csak egy állapot az elemzés 
számára, a kutatónak szélessávú, azaz kimerít jelleg , 
feltételezésekb l kell kiindulnia. 
A legfontosabb az alábbi fogalmat definiálni:  

Elemi esemény = Prím esemény = Atomi esemény  

Elemi, azaz prímesemény lényege a felvehet logikai két 
állapot. A prímesemény értéke lehet egyenl 0 -val, vagy 
lehet értéke 1 . 
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Egyszer bb nyelvezetre lefordítva, ha prímesemény 

bekövetkezik, akkor az létez valóság és hozzárendeljük 
logikailag az 1 értéket.  

Ha a prímesemény nem következik be, akkor az nem 
történt meg, így logikailag hozzárendeljük a 0 értéket. 
Nagyon fontos a definíció következménye, hogy a 
prímesemény halmazai kizárják egymást!  

Egy prímesemény nem tartozhat egyszerre két 
halmazba!  
A prímesemény nem tartozik a nehezen érthet fogalmak közé, 
de az egész rendszerdiagnosztikai hibaanalízis alappillére. 
Csak olyan analízisnek van gyakorlati haszna, ahol a 
legprecízebb munkát végezzük a prímesemények 
kapcsolatának helyes felírására. S t, minden prímeseményt fel 
kell kutatni! Tovább fokoznám eme gondolatot: ez képzi 
mindennek az alapját! A m szaki rendszerek nagyon jól 
felderíthet k, a technikai-m szaki rendszert minden esetben 
alkatrészek alkotják. Ezen alkatrészek minden 
anyagtechnológiai, gyártástechnológiai, m ködési sajátosságait 
pontosan ismerjük, illetve megismerhetjük. Nos egy 
alkatrészeket gyártó gépsor, futószalag rendszerdiagnosztikai 
hibaanalízisének a felállítása hatalmas munka. Rengeteg 
prímesemény van, és mindet fel kell dolgozni. 
A két alapeset:  

Ha egyetlen prímesemény sem következik be, 
pontosabban, ha az összes prímesemény értéke logikai 0 , 
akkor biztos, hogy a rendszerhiba, azaz a F esemény sem 
következik be.  

Képletben:   
F(0; 0; 0; ..;0)=0   

Ha minden prímesemény bekövetkezik, azaz minden 
prímesemény értéke logikai 1 , akkor biztos bekövetkezik a 
F esemény , vagyis a katasztrófa, illetve törés.  

Képletben:    
F(1; 1; 1; ;1)= 1  -teljes katasztrófa-  
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A pontos érthet ség miatt alapvet megszorításokat kell 

tennünk a köznyelvi tagadás és a rendszerdiagnosztikai tagadás 
között. Ha a köznyelvben azt mondjuk, hogy: nem esik az 
es , akkor teljesen határozatlanul hagyjuk az id járás 
állapotát. A rendszerdiagnosztikában ezt konkretizálni kell , 
valahogy így: Vagy süt a nap, vagy a hó esik, attól függ en, 
hogy miként modellezzük az id járást, mint rendszert, azaz 
milyen feltevésekkel élünk az id járás lehetséges állapotait 
illet en.  

Ha a köznyelvben azt mondjuk, hogy ez nem járda 
akkor abból nem tudható meg, hogy melyek a járda 
alternatívái.(úttest? ház? telek?...) 
A m köd technikai rendszerekre jellemz az alábbi két állítás: 
1. Minden biztonságos állapot bizonyos mértékig veszélyes. 
2. Minden veszélyes állapot bizonyos mértékig biztonságos. 
(Shannon 1968)  

E két állítást azért kellett kijelenteni, mert kutatásom 
tárgya, illetve tárgyai valósak, amelyek konkrét anyagok, 
alkatrészek, gépek, stb..  

Ha van elemi esemény, akkor van közbens esemény. A 
közbens esemény, amely bekövetkezési valószín sége az 
elemi eseményekb l kiindulva fejthet ki. Az összes elemi 
esemény feltárásával és a közbens eseménye eszközével 
rendszerstruktúrát építünk. Erre van egy találó és közérthet 
elnevezés: hibafa, azaz egy hibák sokaságából felépített logikus 
fa gráf. Közérthet ség végett egy példa: egy kisebb m szaki 
létesítmény (pl.: egy gyártási konvejor pálya) rendszerdiag-
nosztikai hibafája , er sen hasonlít, csak látványban, egy 
családfára .   

A hibafa módszerrel felülr l lefelé elemezhetjük a hiba 
okait, eljutva egyes elemi eseményekhez, illetve ezek 
halmazaihoz, amelyek kiválthatják a hibát  

Nem túlzás, de megjósolható a katasztrófa bekövet-
kezése. A kész rendszerdiagnosztika jelzi el re a kockázatos 
elemeket, a nem megfelel munkavégzést, és sok egyéb 
problémát.  
Pontosan jelzi a katasztrófát! Erre van külön fogalom is:  

Utolsó (következ ) Fenyeget Prím Esemény   
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Van erre egy angol kifejezés is, ami pontosan egyezik a 

magyar fordításával: Next Imminent Primary Event, 
egyszerüség kedvéért NIPE. A rendszer minden állapotában 
meg lehet mondani, meg tudjuk mondani, mi a NIPE esemény!  

Mivel az egész rendszerdiagnosztikai analízis a 
matematika módszereivel és nagyrészt a matematika- logika 
elemeivel dolgozik a bevezetést egy konkrét, általánosan ismert 
egyszer m szaki példán keresztül kezdem, s ezen indíttatásom 
nem más, mint a könnyebb érthet ség.  

1. M szaki rendszer komponensek állapot-leírása: Döntési 
táblák  

1.1 A biztosíték   

A biztosítéknak az a rendeltetése, hogy védelmet 
nyújtson a vezetékben folyó, a megengedettnél  nagyobb 
áramer sség hatása ellen. Ha a vezetékben túl nagy (tehát egy 
el re megszabott értéket, pl. 5 Ampert meghaladó) áram folyik 
át, akkor a vezetékbe iktatott biztosíték megszakítja az áramot. 
Minden biztosítéknak három lehetséges állapotát 
különböztetjük meg. Ezek a biztosíték bels

 

állapotai.  

Normális üzemmód, jele 0 .  

Nyitott állapot, jele: 1 .  

Zárt (vagy rövidre zárt, megtalpalt , beragadt ), állapot, 
jele: 2 .   

Minden biztosítéknak egy bemenete

 

és egy kimenete

 

van. A biztosíték bemenetének három lehetséges állapota van. 
Ezek a bemeneti állapotok.

  

Üres bemenet: feszültség-  vagy áramhiány, jele: 0

 

Normális üzemszer , rendeltetésszer bemenet, bemeneti 
állapot, jele: 1 . 
Túlterhelt,  jele: 2 .  

A biztosítéknak három lehetséges kimeneti állapota van: 
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Üres kimenet: Feszültség- illetve áramhiány, jele: 0 . 
Normális kimenet: kimeneti állapot, jele: 1 . 
Túlterhelt kimenet: állapot, jele: 2 .   

A biztosíték kimeneti állapota a bels és a bemeneti 
állapotától függ. A három lehetséges bels és a három 
lehetséges bemeneti állapot együttesen kilencféleképpen 
fordulhat el e következ táblázat szerint:  

Eset  Bemeneti állapot  Bels  állapot 
1   0    0 
2   0    1 
3   0    2 
4   1    0 
5   1    1 
6   1    2 
7   2    0 
8   2    1 
9   2    2   

Tapasztalatból tudjuk, hogy a biztosíték kimenete 
esetr l esetre, a három lehetséges állapot közül az alábbiak 
szerint van valamelyikben:  

Eset  Kimeneti állapot 
1   0 
2   0 
3   0 
4   1 
5   0 
6   1 
7   0 
8   0 
9   2       
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Eszerint tehát: 
1. Ha a biztosíték bemenetén nincs terhelés (0), üres, azaz sem 
áram nem folyik rajta, sem pedig faszültség alatt nem áll, azaz 
áram- és feszültségmentes és bels állapota normális (0), akkor 
a kimenete is áram- és feszültségmentes lesz, azaz állapota: 0. 
2. Ugyanez a helyzet a bels állapot másik esetében, vagyis 
amikor a bels állapot: nyitott. Ugyanez a helyzet zárt

 
bels 

állapotú biztosíték esetében is.  
A hetedik eset külön figyelmet érdemel. Ekkor ugyanis 

, a bemeneti túlterhelés hatására a bels állapot normálisról , 
vagy zárttá, vagy nyitottá válik.

  

A táblázatunk err l a változásról

 

nem ad számot. 
Táblázatunk statikus, nem dinamikus.  

Hasonlóan értelmezhet k a többi esetek is. A két 
táblázatot egyesítve a következ t kapjuk:  

eset  bemeneti  bels

  

kimeneti 
1  0   0  0 
2  0   1  0 
3  0   2  0 
4  1   0  1 
5  1   1  0 
6  1   2  1 
7  2   0  0 
8  2   1  0 
9  2   2  2   

Itt a rövidség kedvéért az állapot szót elhagytam. 
Elhagyom az eset feliratú rovatot is. Ugyanis a továbbiakban 
nincs jelent sége annak, hogy milyen sorszáma van az esetnek; 
annál is inkább, mivel majd 

 

amint azt látni fogjuk - több 
esetet is egynek lehet tekinteni.         
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Ekkor a táblázatunk így egyszer södik:  

bemeneti  bels

  
kimeneti 

0   0  0 
0   1  0 
0   2  0 
1   0  1 
1   1  0 
1   2  1 
2   0  0 
2   1  0 
2   2  2  

Rendezzük most át táblázatunkat a kimeneti állapotok 
sorrendjében:  

bem  bel  kim 
0  0  0 
0  1  0 
0  2  0 
1  1  0 
2  0  0 
2  1  0 
1  0  1 
1  2  1 
2  2  2   

Látható, hogy az els három sorban, a bels állapot 
mindhárom lehetséges értéke szerepel, éspedig úgy, hogy 
eközben a kimeneti állapot nem változik meg, hanem 0 
marad. Ez azt jelenti, hogy az els három esetében a kimeneti 
állapot nem függ a bels állapottól. Ezt úgy juttatjuk 
kifejezésre, hogy az els három sort egyetlen sorral 
helyettesítjük, melyben a bels állapot rovatba az X jelet 
tesszük.      
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Ezzel a táblázat így rövidül le:  

bem  bel  kim 
0  x  0 
1  1  0 
2  0  0 
2  1  0 
1  0  1 
1  2  1 
2  2  2   

Most vegyük észre, hogy táblázatunk egyszer sítésére 
még további lehet ség van. A legutóbbi táblázat els , második 
és negyedik sora szerint, - felhasználva, hogy az els sorban 
szerepl x jel többek között x=1-et is jelenthet, - érvényesek a 
következ sorok:  

bem bel kim 
0 1 0 (Az el z táblázat els sora x=1 esetben) 
1 1 0 (a második sora) 
2 1 0 (a negyedik sor)  

E három sor pedig egyetlen sorrá foglalható össze: 
bem bel kim 
x 1 0 
ahol az x (csakúgy, mint korábban) a 0, 1 és 2 érték 
bármelyikét jelentheti. Ezt felhasználva végül is táblázatunk 
így alakul:  

bem  bel  kim 
0  x  0 
x  1  0 
1  0  1 
1  2  1 
2  2  2    

Ebben a táblázatban mindaz az információ benne van, 
ami a biztosíték rendszerdiagnosztikai megértéséhez szükséges, 
feltéve, hogy ismerjük a rövidítések, valamint  0, 1 és 2  
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számjegyek jelentését. Itt a számjegyeknek helyi értékük van 
abban az értelemben, hogy oszlopról oszlopra mást jelentenek. 
Az els oszlopban a biztosíték bemeneti állapotait, a 
másodikban a bels  állapotokat, a harmadikban pedig  kimeneti 
állapotokat.  

A biztosíték egy olyan (technikai rendszer) komponens, 
amelynek egy bemenete és egy kimenete van, és a bels 
állapothatározóinak száma is 1.  A legutoljára kapott táblázatot 
a biztosíték egyszer sített döntési táblázatának, az eredetit 
pedig teljes táblázatnak nevezzük.   

Számunkra tehát, - rendszerdiagnosztikai szemlélet 
alkalmazók számára 

 

a döntési tábla jelenti mindazt, amire a 
biztosítékról szóló tudásunkat visszavezethetjük. Ezt más 
szóval általánosan úgy fejezzük ki, hogy a technikai 
rendszereket a rendszerdiagnosztikában a döntési táblájukkal 
modellezzük, illetve, hogy a technikai rendszerek 
rendszerdiagnosztikai modelljei a döntési táblák.  

E kutatási munkámnak ez az els fejezete volt. 
Kés bbiekben, ha lehet ségem lesz rá, a további fejezeteket 
szeretném még publikálni: 
2. Döntési táblák logikai értelmezése és kezelése. 
3. A logikai formulák Peano-Russel-féle pontszintaxisa. 
4. M szaki állapot logikája. 
5. Hiba analízis hibafa módszerrel.   
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